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Bill Dan z Kalifornie  
dokazuje, že nachádzanie 

rovnováhy je skutočné 
umenie. 

Blížiaci sa 30. september je ďalším prestupným termínom, ku ktorému sa môžu 
poistenci rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Rozhodnutie, v ktorej poisťovni 
budú poistení od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008, im môže uľahčiť rating zdravotných 
poisťovní, ktorý vytvoril a začiatkom septembra zverejnil Health Policy Institute. Rating 
tvorí hlavnú súčasť tohto septembrového vydania newslettera o zdravotnej politike. 

Ide o prvý rating zdravotných poisťovní na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je pomôcť 
poistencom zorientovať sa v rozdieloch medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami. 

Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách dostali poisťovne nasledovný 
rating: 

• Rating „A“ dosiahli ZP Union a ZP Dôvera 

• Rating „B“ dosiahli ZP Apollo a Európska ZP 

• Rating „D“ dosiahli Všeobecná ZP a Spoločná ZP 

Súkromné zdravotné poisťovne boli v každej zo štyroch hodnotených kategórií 
lepšie ako štátne zdravotné poisťovne. Pritom každá zo súkromných poisťovní vynikla 
v inej kategórii (finančná ochrana poistenca, produkty nad rámec rozsahu zdravotnej 
starostlivosti, klientsky servis, vzťahy s poskytovateľmi). 

Rating zdravotných poisťovní spolu s popisom jednotlivých kategórií, popisom, 
hodnoteniami a váhami nájdete na stranách 6 až 20 tohto newslettera. Príjemné čítanie! 

Rating zdravotných poisťovní 
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STRANA 2 

2. augusta oznámila 
Fakultná nemocnica 
v Nitre, že plánuje znížiť 
počet lôžok na 
psychiatrickom oddelení. 
Z doterajších 80 lôžok má 
zostať už len 60. 

8. augusta schválila vláda 
návrh novely zákona o 
zdravotných poisťovniach. 
Jej obsahom je zníženie 
objemu prostriedkov, 
ktoré môžu poisťovne 
použiť na vlastnú správu 
ako aj záväzok pre 
poisťovne používať kladný 
hospodársky výsledok 
výhradne na úhradu 
zdravotnej starostlivosti. 

8. augusta reagovala 
Holandská poisťovacia a 
finančná skupina Eureko 
B.V. (stopercentný 
akcionár ZP Union) na 
schválenie novely zákona 
o zdravotných 
poisťovniach vyhlásením, 
podľa ktorého je v prípade 
schválenia novely 
parlamentom pripravená 
podať žalobu na 
medzinárodný súd na 
ochranu svojich investícií. 

9. augusta vydala 
Asociácia nemocníc 
Slovenska vyhlásenie, 
v ktorom žiada 
ministerstvo 
zdravotníctva, aby 
prepracovalo návrh 
zmeny nariadenia vlády o 
verejnej minimálnej sieti 
poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. 

13. augusta informovalo 
ministerstvo 
zdravotníctva, že chce 
odložiť plánované 
zlúčenie dvoch štátnych 
zdravotných poisťovní, 
Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne a Spoločnej 
zdravotnej poisťovne. 
Dôvodom je analýza 
ministerstva, z ktorej 
vyplynula nevhodnosť 
realizácie tohto kroku 
v súčasnosti. 

MONITORING 
AUGUST 

2007 

Bezpečnostný hazard  
so zdravotnými údajmi 

Vytvorenie Národného registra základných 
zdravotných údajov (NRZZÚ) je nesporne veľmi 
dobrá myšlienka, avšak je treba si uvedomiť, že 
všetky jej pozitíva sa môžu veľmi ľahko vytratiť 
v procese jej realizácie ak jej nebude venovaná 
dostatočná pozornosť.  

Vzhľadom na charakter uchovávaných zdra-
votných informácií je možné považovať zaistenie 
ich bezpečnosti za jeden zo základných pilierov 
tohto informačného systému. 

V tlačovej správe Ministerstva zdravotníctva 
môžeme nájsť ohľadom (technickej?) bezpeč-
nosti len strohé a všeobecné konštatovanie: 

„O technickom zabezpečení údajov sa v zákone 
o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z. nehovorí 
– tento zákon nie je projekt. Pri realizácii riešenia 
registra budú používané všetky ustanovenia záko-
nov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti informač-
ných systémov a ochrany osobných údajov.“ 

V súčasnej slovenskej legislatíve je vyža-
dovaná určitá forma zabezpečenia informačných 
systémov (IS) jedine zákonom o ochrane osob-
ných údajov. V praxi to znamená vypracovanie 
bezpečnostného projektu pre tento IS čo je 
nepochybne tým správnym krokom avšak väč-
šinou je to len formálne deklarovanie bezpeč-
nosti a nie jej efektívne riadenie. Každopádne je 
plnenie tejto povinnosti v zákonom vymedze-
nom rámci vynútiteľné. Keďže iné zákonné po-
žiadavky dnes v našom legislatívnom systéme 
neexistujú, pre NRZZÚ je reálne záväzné imple-
mentovať iba požiadavky zákona o ochrane 
osobných údajov. Prakticky bude potom pre 
takýto IS zákonom vyžadované rovnaké zabez-
pečenie ako pre IS personálnej agentúry, 
alebo internetového obchodu, čo je už samo 
o sebe absurdné a  neprijateľné. 

V prvom rade je potrebné zdravotné údaje, 
odlíšiť od osobných a charakterizovať ich ako 
samostatnú kategóriu informácií. Ďalej je 
nevyhnutné definovať podmienky elektronic-
kého spracovávania takýchto údajov a tiež 
konkrétne požiadavky na bezpečnosť infor-
mačných systémov, ktoré s týmito dátami 
pracujú. Vytvorenie legislatívneho rámca musí 
predchádzať akýmkoľvek ďalším krokom, inak je 
adekvátne zabezpečenie informačných systémov 
pracujúcich so zdravotnými údajmi nevynú-
titeľné, čiže reálne žiadne. V USA sú týmto 
spôsobom stanovené požiadavky pre bezpeč-
nosť zdravotníckych IS v zákone Health Insuran-
ce Portability and Accountability Act (detailne 
HIPAA - Administrative Simplification). Taktiež 

v Európskej únii je tejto problematike venovaná 
zvláštna pozornosť. V súčastnej dobe je pripra-
vovaný pre sektor zdravotníctva návrh normy 
ISO 27799 (TC 215) Health Informatics - Security 
management in health using ISO/IEC 17799 
(Zdravotná Informatika – Bezpečnostný manaž-
ment v zdravotníctve s využitím ISO/IEC 17799). 
Tento štandard bude súčasťou novej série ISO 
štandardov radu 27000, ktoré sa týkajú (resp. sa 
budú týkať) manažmentu informačnej bezpeč-
nosti.  

V súvislosti s vynútiteľnosťou je potrebné brať 
do úvahy aj fakt, či je vhodné, ak bude NRZZÚ 
štátnou organizáciou spadajúcou do pôsobnosti 
ministerstva zdravotníctva. Dôležité je to preto, 
že ministerstvo bude fakticky nútiť samo seba 
plniť požiadavky, ktoré definuje. Je to podobné 
situácii, keď je IT bezpečnosť súčasťou IT od-
delenia: oddelenie vlastne kontroluje samo seba. 
Možno sa to zdá na prvý pohľad bezproblémové, 
ale v praxi takéto vzťahy medzi subjektom, ktorý 
definuje požiadavky a objektom, ktorý ich má 
implementovať nefungujú úplne tak ako by sa od 
nich očakávalo. Vzniká tu riziko napríklad pri 
oznamovaní bezpečnostných incidentov, kde sa 
môže ľahko stať, že incident bude zastieraný 
a utajovaný, aby sa predišlo sankciám. Rovnako 
je ťažké si predstaviť dostatočne kvalifikovaný 
personál samotného bezpečnostného manaž-
mentu ako aj IT oddelenia v štátnej inštitúcii, 
ktorá ohodnotením nedokáže konkurovať privát-
nemu sektoru. Prináša to ďalšie riziká ako nedos-
tatočnú úroveň zabezpečenia, alebo riziká vyplý-
vajúce z nespokojnosti slabo platených zamest-
nancov. 

Pre lepšiu ilustráciu problematiky uveďme pár 
príkladov: 

Príklad č. 1 

San Jose Mercury News v marci 2005 zverejnil 
správu, že nespokojný zamestnanec organizácie 
Kaiser Permanente uverejnil dôverné zdravotné 
informácie 140-tich osôb na svojej weblogovej 
stránke.  

Príklad č. 2 

21. júla 2007 Washington Post podal správu, 
podľa ktorej zamestnanci organizácie Science 
Applications International Corporation (SAIC) 
prenášali zdravotné informácie 867 000 členov 
armády USA otvorene bez šifrovania prostred-
níctvom Internetu čím ich vystavili obrovskému 
riziku prezradenia a zneužitia. 
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14. augusta predložilo 
ministerstvo zdravotníctva 
návrh na predaj  
viacerých budov 
nemocníc na 
pripomienkové konanie. 
Vláda musí takýto predaj 
schváliť ako výnimku 
z uznesenia zakazujúceho 
prevody a predaje 
štátneho majetku. 

14. augusta informovala 
Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, že v prípade 
schválenia zmeny 
v zákone, ktorá obmedzí 
výšku poistného, ktoré 
môže poisťovňa používať 
na vlastnú správu, čakajú 
poisťovňu zásadné 
opatrenia, predovšetkým 
v oblasti krátenia 
výdavkov poisťovne. 

14. augusta vyjadrilo 
nesúhlasné stanovisko 
s návrhom nariadenia 
vlády o minimálnej sieti aj 
Združenie zdravotných 
poisťovní. Združenie 
nemá pocit, že verejná 
minimálna sieť bola 
určovaná podľa 
odborných, geografických 
a demografických kritérií a 
kritérií kvality a efektivity. 

Podľa návrhu štátneho 
rozpočtu na budúci rok sa 
platby štátu na zdravotné 
poistenie sa na rok 2008 
nemenia. Za svojich 
poistencov bude štát 
naďalej platiť len 4 % 
priemernej mesačnej 
mzdy v národnom 
hospodárstve. 

15. augusta vydalo 
rozšírené Prezídium 
Slovenskej lekárskej 
komory žiadosť smerom 
k vláde, aby zvýšila platby 
za poistencov štátu 
minimálne na úroveň 5 % 
z priemernej mzdy v 
hospodárstve za rok 2006. 
K požiadavke sa 23. 
augusta pripojili aj ďalšie 
zdravotnícke komory. 

K 31. augustu bolo pod 
petíciou za zachovanie 
plurality zdravotných 
poisťovní nazbieraných už 
viac ako stotisíc podpisov, 
čo znamená, že sa ňou 
bude musieť zaoberať 
parlament. 

Ako vidíme, bezpečnosť informačného sys-
tému nie je možné definovať iba vo vzťahu 
k vonkajšiemu prostrediu a ani strikne ako 
„technickú“ (viď tlačová správa). Podľa štatistiky 
DTI Information Security Breaches Survey 2006 
z Veľkej Británie je pomer externých a inter-
ných bezpečnostných incidentov takmer rov-
naký, aj keď je treba uviesť, že podľa CSI/FBI 
Computer Crime and Security Survey väčšina 
externých incidentov je spôsobená počítačo-
vými vírusmi a veľmi vysoké percento patrí 
práve zneužitiu prístupov internými pracov-
níkmi. Prezentovaný model autentizácie a auto-
rizácie do IS NRZZÚ dvoma kartičkami spolu 
s trvalým zaznamenávaním ako „super bezpeč-
ný“ je možné považovať za veľmi smiešny pokus 
o zavádzanie laickej verejnosti, ktorý súčasne 
svedčí o nepochopení komplexného t. j. sys-
tematického riadenia informačnej bezpečnosti. 
Technické zabezpečenie je iba jedným z veľmi 
dôležitých prvkov Systému riadenia informačnej 
bezpečnosti.  

Čo je to vlastne Systém riadenia informač-
nej bezpečnosti (ISMS – Information Security 
Management System)? 

Úlohou ISMS je zaistiť bezpečnosť informácií  
prostredníctvom súboru vhodných riadiacich 
prvkov ako politík, procesov, procedúr, organi-
začných štruktúr ale aj funkcionalitami hardwaru 
a softwaru. Tieto riadiace prvky musia byť vytvo-
rené, implementované, monitorované, prehod-
nocované a podľa potreby vylepšované za 
účelom dosiahnutia bezpečnostných a ostat-
ných funkcií informačného systému. 

Pri definovaní ISMS je v prvom rade potrebné 
poznať všetky úlohy informačného systému 
a procesy ktoré tieto úlohy budú generovať. Pre 
tieto procesy je potrebné definovať kontrolné a 
zabezpečovacie mechanizmy tak, aby sa mini-
malizovalo bezpečnostné riziko na prijateľnú 
mieru. Bezpečnostné požiadavky je potrebné 
mať na zreteli už pri prvotnom návrhu IS, čím 
sa predíde problémom s nasadzovaním kon-
trolných opatrení na systém, ktorý s nimi 
nepočítal. Tento problém je dnes dosť veľkou 
prekážkou pri implementácii bezpečnostných 
prvkov na staršie IS, ktoré neboli navrhnuté tak, 
aby spĺňali bezpečnostné požiadavky. Preto je 
dôležité, aby sa už procesu definovania fun-
kcií systému zúčastnili všetky subjekty, ktoré 
budú so systémom v interakcii (v tomto prí-
pade lekári, zdravotné poisťovne a pod.).  

Základným princípom ISMS je nastaviť vzťahy 
medzi všetkými prvkami IS tak, aby vzájomne na 
seba pôsobili, čoho výsledkom bude napĺňanie 
požadovaných bezpečnostných cieľov. Jedno-
duchý príklad: prístup užívateľov je monitoro-
vaný systémom a taktiež periodicky (napr. na 
mesačnej báze) vyhodnocovaný bezpečnost-
ným personálom na základe prístupovej matice. 
Denne sú tiež sledované hlásenia IDS, ktorý je 
nastavený na detekciu prístupu k určitým zdro-
jom, k tomu je stanovený jednoznačný proces 
ako riešiť, komu oznamovať a ako eskalovať ne-
zrovnalosti, problémy a incidenty. Pri správnom 
fungovaní tohto procesu sa docieli súlad s požia-
davkami na autorizáciu a autentizáciu užívateľov 
pracujúcich s citlivými dátami a zaistí sa aktívny 
manažment prístupov. 
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Z uvedeného je zrejmé, že riadenie informačnej bez-
pečnosti nie je iba deklarovanie politík a procedúr, ale 
zároveň musí zaistiť aj ich účinné presadzovanie, monito-
rovanie a kontinuálne zdokonaľovanie. Fungujúci systém 
môžeme vidieť na uvedenom príklade zdravotných infor-
mácií členov armády USA, kde bolo odhalené prenášanie 
nešifrovaných dát prostredníctvom monitoringu sieťovej 
prevádzky ešte predtým, ako by došlo k ich zneužitiu 
treťou stranou. Samozrejme, výsledkom bolo prehodno-
tenie opatrení, ich doplnenie poprípade prijatie nových, 
aby sa podobným únikom citlivých informácií zamedzilo. 
Podobný je prípad nešifrovanej bezdrôtovej komunikácie 
na Krajskom súde v Banskej Bystrici, kde ale zatiaľ nie je 
možné stanoviť. či došlo k zneužitiu siete alebo nie. Zrejmé 
je, že tu chýbali účinné nástroje na zistenie súladu 
požadovaných opatrení s reálnym stavom, ako napríklad 
periodický interný audit (nemožno tu hovoriť o systéme). 

Pre detailné zaoberanie sa uvedenými procesmi nie je 
priestor, ale je treba si uvedomiť že ISMS je funkčný iba ako 
celok a procesy jednotlivých oblastí spolu súvisia, podmie-
ňujú a doplňujú celý systém. Je síce možné implementovať 
iba niektoré požiadavky, ale to potom nemôžeme hovoriť 
o systéme riadenia. Ako najdôležitejšie časti ISMS sú 
Inventarizácia a klasifikácia aktív (Asset Inventory and 
Classification) a Analýza rizík (Risk Assassment). Niekde sa 
môžeme stretnúť aj s pojmom Manažment rizík (Risk 
Management), ktorým sa tiež dosť nešťastne označuje 
riadenie informačnej bezpečnosti. Len pre informáciu: 
jednou veľmi významnou súčasťou ISMS, ktorej sa však 
dnes nevenuje dostatočná pozornosť je Program bepeč-
nostného vzdelávania zamestnancov (Security awareness 
program), ktorého úlohou je udržiavanie zainteresovanosti 
zamestnancov v informačnej bezpečnosti. Ďalšími dôleži-

tými súčasťami ISMS sú tiež:  Manažment zraniteľností 
(Vulnerability management), sčasti sem patrí aj Manaž-
ment zmien (Change management), Manažment záplat 
(Patch management), Bezpečnosť pri vývoji  aplikácií 
(Security in Application Development) a mnohé iné. 

Podľa dostupných informácií sa zdá, že ministerstvo sa 
snaží návrh legislatívneho rámca pre NRZZÚ prispôsobiť 
konkrétnemu návrhu existujúceho dodávateľa. To prakticky 
znamená, že nevieme presne aké funkcie tento systém 
má zabezpečovať, ale už vieme ako to bude robiť. Tento 
legislatívny rámec ďalej nestanovuje žiadnu požiadavku 
pre adekvátne zabezpečenie spracúvaných informácií 
a ponecháva priestor pre benevolenciu pri samotnej reali-
zácii zabezpečenia. Je tu aj ďalšia otázka: ak to nie je 
projekt, čo to potom je? Hazard s takými citlivými dátami 
ako sú napríklad zdravotné údaje o osobách s vrodenou 
chybou srdca, srdcovocievnym ochorením, cievnou moz-
govou príhodou, s vrodenou vývojovou chybou, o rodičke, 
o novorodencoch alebo o umelom prerušení tehotenstva, 
o pohlavných chorobách, o užívateľoch drog atď. je však 
absolútne neprípustný bez ohľadu na to, z ktorej strany 
politického spektra pochádza. Z histórie poznáme veľké 
množstvo príkladov ako starostlivo boli utajované informá-
cie o zdravotnom stave politikov počas volebných období, 
preto že by znamenali rapídne zníženie šancí na úspech. 
Podcenenie bezpečnosti takéhoto informačného systému 
postihne všetkých, paradoxne však v konečnom dôsledku 
hlavne tých, ktorí umožnili kompromisy a benevolenciu pri 
ochrane týchto nadmieru citlivých dát. 

RICHARD KIŠKOVÁČ 
PROREC Slovakia 

CISSP – Certified Information Systems Security Professional 
autor pôsobí v oblasti manažmentu bezpečnosti 
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Modul Košice Bratislava Žilina Banská Bystrica 

1. Ekonómia a zdravotná politika 29. 09. 2007 13. 10. 2007 26. 01. 2008 26. 04. 2008 

2. Legislatíva, právny systém a zmluvy 03. 11. 2007 10. 11. 2007 23. 02. 2008 24. 05. 2008 

3. Hodnota pre pacienta a marketing 01. 12. 2007 08. 12. 2007 29. 03. 2008 21. 06. 2008 

VZDELÁVANIE PRE AMBULANTNÝCH LEKÁROV 

Pre ambulantných lekárov, ktorí sú v dennodennom kontakte s pacientom, pripravila spoločnosť Health Management 
Academy vzdelávací program, ktorý im umožní počas krátkeho časového úseku získať ucelené praktické informácie 
o zdravotnej ekonómii, legislatívnom prostredí, zmluvných vzťahoch s poisťovňami a vytváraní hodnoty pre pacienta. 
Program sa skladá z troch samostatných modulov: ● Úvod do ekonómie a zdravotná ekonómia 
 ● Legislatívny rámec a zmluvy so zdravotnými poisťovňami 
 ● Základy marketingu a tvorba hodnoty pre pacienta 

Účastnícky poplatok je 5 000,-Sk + DPH. Termíny modulov v jednotlivých mestách sú uvedené nižšie v tabuľke. Viac 
informácií nájdete na www.hma.sk prípadne na telefónnom čísle 02 / 54 64 30 52. 

Na stretnutí ministra zdravotníctva so zástupcami 
farmaceutického priemyslu, distribútorov a lekární 6. 
septembra 2007 organizovaným Asociáciáciou distribú-
torov liečiv prezentovalo ministerstvo niekoľko návrhov na 
zmeny v procese kategorizácie liekov. Okrem menších 
zmien, ako je vytvorenie troch nových pracovných komisií, 
zmena pozitívneho zoznamu liečiv s povolenou generic-
kou substitúciou na negatívny a rozšírenie skupiny referen-
čných krajín pre cenové porovnanie na všetky krajiny EÚ, 
ministerstvo avizovalo zavedenie degresívnej marže na 
lieky od 1. januára 2008, zmeny vo frekvencii kategorizácií 
liečiv a zavedenie pojmu „pridaná hodnota lieku“ do 
kategorizácie. 

Posledný z týchto zámerov ministerstvo zatiaľ pres-
nejšie nevysvetlilo. Keďže by však malo ísť o zavádzanie 
pravidiel do stanovovania úhrad pre lieky s „pridanou 
hodnotou“ oproti základnému lieku, mal by viesť k vyššej 
transparentnosti procesu kategorizácie.  

Zavedenie degresívnej marže na lieky možno považo-
vať za správny krok, pretože vyrovnáva motiváce distribú-
torov a lekárnikov k nákupu lacných a drahých liekov. Kým 
dnes je pre nich výhodnejšie preferovať drahé lieky, pri 
dobre nastavenej degresii by sa táto nerovnováha mala 
vytratiť.  

Výsledkom zavedenia degresívnej marže bude zlacne-
nie drahých liekov, ale zároveň stúpne cena lacných liekov. 
To, či to pocítia aj pacienti, závisí od kategorizácie liekov, 
avšak výraznejšie zmeny asi netreba očakávať. Kde sa môže 
zavedenie degresívnej marže prejaviť, sú voľnopredajné 
lieky. Ministerstvo zatiaľ oficiálne nedeklarovalo, či sa 
degresívna marža bude týkať aj voľnopredajných liekov. Ak 
áno, dá sa očakávať výrazný nárast cien, keďže voľno-
predajné lieky prevažne patria medzi lacné lieky, ktorých 
ceny s degresívnou maržou stúpnu.  

Ministerstvo zatiaľ nepredstavilo konkrétne parametre 
degresívnej marže, preto návrh zatiaľ nie je možné hodno-

tiť z pohľadu finančných dopadov na sektor. Ministerstvo 
hovorí o „nulovom variante“ degresívnej marže, čo by malo 
znamenať rovnaké príjmy pre distribútorov aj lekárnikov 
v nultom roku. To by teda znamenalo, že v tomto roku 
systém neušetrí na degresívnej marži nič, avšak vplyvom 
rastúcich cien nových liekov bude príjem distribútorov a 
lekární v nasledujúcich rokoch nižší než by bol pri súčasnej 
percentuálnej marži. Tieto peniaze však nebudú znamenať 
reálny príjem pre zdravotníctvo, budú znamenať len 
pomalší nárast nákladov na lieky.  

Pod zmenami vo frekvencii kategorizácií liečiv sa nero-
zumie zníženie ich počtu. Aj naďalej by mali zostať 4 
kategorizácie za rok, avšak ministerstvo navrhuje, že zmeny 
v kategorizácii z podnetu výrobcov budú možné 4-krát za 
rok, ale z podnetu ministerstva len dvakrát ročne. Minister-
stvo nebude mať možnosť okamžite reagovať napr. na 
zmeny cien – a to nielen znížením úhrady a teda šetrením 
verejných zdrojov, ale ani zvýšením úhrady, v prípade 
zvýšenia cien výrobcom z objektívnych dôvodov. Stratí 
teda flexibilitu v reakcii na návrhy výrobcov. Významné 
zníženie ceny lieku niektorým z výrobcov nebude zname-
nať aj šetrenie zdrojov. Je však otázne, či ministerstvo 
k tomuto kroku pristúpi, keďže tento zámer plánovalo 
uskutočniť aj pred rokom, avšak potom ho nedodržiavalo. 

Na rozdiel od predchádzajúceho roka, keď boli v lie-
kovej politike predstavené poväčšine škodlivé návrhy a 
ministerstvo urobilo veľmi dobre, že od väčšiny z nich 
upustilo (najmä ustúpenie od zrušenia fixného pomeru 
medzi úhradou a doplatkom a od zrušenia „zrýchlenej 
procedúry“ zaraďovania liekov), tohtoročné návrhy možno 
hodnotiť pozitívne (s výnimkou návrhu na zavedenie 
dvoch „veľkých“ a dvoch „malých“ kategorizácií, na ktorom 
ministerstvo od minulého roku ešte stále trvá). Jediným ich 
nedostatkom je, že neriešia hlavný problém v liekovej 
politike, ktorým sú prudko rastúce náklady na lieky. 

ANGELIKA SZALAYOVÁ 

Ministerstvo avizuje pozitívne zmeny v liekovej politike 

Budú nasledovať aj zásadnejšie kroky? 
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ÚVOD 

Cieľom ratingu zdravotných poisťovní je pomôcť pois-
tencom zorientovať sa v rozdieloch medzi jednotlivými 
zdravotnými poisťovňami. Porovnanie je spracované pod-
ľa štyroch blokov: 

• Blok 1: finančná ochrana poistenca 
• Blok 2: produkty nad rámec rozsahu 
• Blok 3: klientsky servis 
• Blok 4: vzťahy s poskytovateľmi 

Prvý blok hodnotí schopnosť zdravotnej poisťovne 
chrániť poistenca pred finančnými rizikami. Toto krité-
rium je veľmi dôležité, lebo vyjadruje podstatu fungovania 
zdravotných poisťovní – zaplatiť v mene poistenca za pos-
kytnutú zdravotnú starostlivosť adresne a načas. Čím 
vyššia je miera finančnej ochrany, tým vyššia je garancia, 
že poistencovi bude poskytnutá aj finančne náročná liečba 
včas. 

Druhý blok hodnotí ponúkané produkty zdravotnej 
poisťovne nad rámec zákonných povinností z hľadiska 
ich prínosu pre individuálneho poistenca a veľkosti 
cieľovej skupiny poistencov. Najväčší dôraz je pritom 
kladený na také produkty, ktoré majú potenciál zlepšiť 
zdravotný stav poistenca, či zvýšiť komfort služby. Menší 
dôraz je kladený na zľavy k produktom a službám, ktoré 
nesúvisia priamo s verejným zdravotným poistením. Pri 
celkovom hodnotení produktov bola zohľadnená aj miera 
informovanosti poistencov. Produkty, ktoré verejnosť 
dostatočne pozná sú hodnotené lepšie ako produkty, 
ktoré síce poisťovňa má, ale ľudia majú nízku šancu sa 
o nich dozvedieť, prípadne sa na ich základe rozhodovať. 

Tretí blok hodnotí klientsky servis pre poistencov 
z hľadiska prístupu k informáciám, jednotlivých kaná-
lov komunikácie, ako aj pomoci poistencom pri plnení 
ich povinností voči zdravotnej poisťovni. Klientsky 
servis je dôležitým nástrojom pri budovaní dlhodobého 
vzťahu medzi poisťovňou a poistencami. 

Štvrtý blok hodnotí vzťahy zdravotnej poisťovne 
voči poskytovateľom. Tieto vzťahy sú mimoriadne dôle-

žité, keďže zdravotná poisťovňa plní funkciu agenta a zas-
tupuje svojich poistencov voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Práve odlišné vzťahy medzi lekárom a jedno-
tlivými poisťovňami sú dôvodom častej otázky na úvod 
prvej návštevy v ambulancii: „A v ktorej poisťovni ste pois-
tený?“ 

 

ZHRNUTIE 

Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách 
dostali poisťovne nasledovný rating: 

• Zdravotné poisťovne s ratingom „A“, kam patria  
ZP Union a ZP Dôvera 

• Zdravotné poisťovne s ratingom „B“, kam patria  
ZP Apollo a Európska ZP 

• Zdravotné poisťovne s ratingom „D“, kam patria 
VšZP a SZP 

Kľúčové závery: 
1. súkromné zdravotné poisťovne sú vo všetkých 

blokoch lepšie ako štátne zdravotné poisťovne 
2. v každom bloku dosiahla najviac bodov iná súkrom-

ná poisťovňa 
a) vo finančnej ochrane ZP Dôvera 
b) v produktoch ZP Union 
c) v klientskom servise ZP Apollo 
d) vo vzťahoch s poskytovateľmi Európska ZP 

 

METODICKÉ POZNÁMKY 

Do ratingu vstupovali verejne dostupné dáta zdravot-
ných poisťovní. Každá zdravotná poisťovňa dostala mož-
nosť rating pripomienkovať, prípadne zaslať aktuálne údaje. 
Pripomienky zdravotných poisťovní k metodike ako aj zapo-
čítavaniu ich vlastných produktov boli zohľadnené. Spoloč-
ná ZP nevyužila možnosť tento rating pripomienkovať. 
Všeobecná ZP tento rating odmietla ako neobjektívny. 

Zdravotné poisťovne sú porovnávané voči sebe navzá-
jom a nie voči „ideálnej“ zdravotnej poisťovni. V každom 

Rating zdravotných poisťovní 

  Tabuľka 1: Rating zdravotných poisťovní 

 
  Zdroj: Health Policy Institute, 2007 

Blok   Union Dôvera Apollo EZP VšZP SZP 

Finančná ochrana poistenca 
rating B A B B D C 

body 83 99 84 83 56 74 

Produkty nad rámec rozsahu 
rating A C C C D D 

body 97 43 47 53 20 10 

Klientsky servis 
rating C A A C C D 

body 68 82 86 61 64 53 

Vzťahy s poskytovateľmi 
rating B B C A D D 

body 86 88 83 95 77 79 

Spolu 
rating A A B B D D 

body 334 312 299 291 218 215 

Into Balance 9/2007 
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ukazovateli v jednotlivých blokoch sa vždy hľadá líder 
ukazovateľa, ktorý získava 100 bodov. Ostatné poisťovne 
dostávajú body proporcionálne svojim výsledkom. Po pre-
vážení takto získaných bodov váhami ukazovateľa v bloku 
každá poisťovňa získava počet bodov za blok a následne 
rating za blok. 

Do ratingu nie sú zahrnuté viaceré dôležité ukazo-
vatele v dôsledku metodickej nejednoznačnosti alebo ich 
absencie. Tieto ukazovatele budú predmetom hodnotenia 
v ďalších ratingoch: 

a) čakacie zoznamy 
b) objem nadlimitov 
c) manažment pacienta a protokoly 
d) revízny systém 
e) selektívny kontrakting 
f) zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti 
g) záväzky po lehote splatnosti 
h) hodnotenie kvality klientskeho servisu 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že nižšie uvedené 
hodnotenie je pilotným hodnotím zdravotných poisťovní, 
ktoré z dôvodu nedostupnosti viacerých dôležitých údajov 
neposkytuje hodnotenie všetkých relevantných oblastí. 
Napriek tomu je našou ambíciou porovnať aspoň tie oblas-
ti, za ktoré sú potrebné údaje dostupné.  
 

BLOK 1 - FINANČNÁ OCHRANA POISTENCA 

Blok finančná ochrana poistenca sa skladá z troch uka-
zovateľov: 

1) likvidita - current ratio (váha 40 %) 
2) platobná schopnosť (váha 30 %) 
3) úspešnosť výberu poistného (váha 30 %) 

B-1-1: CURRENT RATIO -  
UKAZOVATEĽ PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU 

Ukazovateľ je podielom krátkodobých aktív a krátko-
dobých pasív poisťovne. Vyjadruje schopnosť zdravotnej 
poisťovne hradiť svoje krátkodobé záväzky do 1 roka. Je 
dôležitým ukazovateľom likvidity a budúcej solventnosti 
zdravotnej poisťovne a jeho výška by mala byť aspoň 1,5. 

 
B-1-2: PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ  

Podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z.z. je platobná schop-
nosť podiel vlastných zdrojov na poistnom z verejného 
zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádza-
júcich 12 mesiacov. Jeho minimálna hodnota je zákonom 
stanovená na 3 % najmenej však 50 miliónov Sk. Tento 
ukazovateľ je mimoriadne dôležitý, lebo vyjadruje schop-
nosť poisťovne trvale hradiť z vlastných zdrojov záväzky 
vzniknuté z verejného zdravotného poistenia. Vyjadruje 
súčasne povinnosť vlastníka poisťovne ručiť svojimi vlast-
nými peniazmi za dlhodobú platobnú schopnosť poisťovne. 

 
B-1-3: ÚSPEŠNOSŤ VÝBERU POISTNÉHO 

Tento ukazovateľ ukazuje úspešnosť zdravotnej pois-
ťovne vo výbere predpísaného poistného (výber/predpis) 
a určuje tak jej schopnosť manažovať platobnú disciplínu 
platiteľov. Želateľná je jeho najvyššia hodnota, preto: 

• aby poisťovňa mala čo najviac disponibilných 
zdrojov na úhradu zdravotnej starostlivosti, 

• aby poisťovňa neznižovala objem zdrojov pre celý 
systém - z titulu mesačného prerozdeľovania vedie 
nízka úspešnosť výberu v jednej poisťovni k zmen-
šeniu objemu finančných zdrojov pre ostatné zdra-
votné poisťovne. 

Tabuľka 2: Finančná ochrana poistenca – vstupné údaje 

 
Zdroj: Health Policy Institute na základe údajov zdravotných poisťovní, základným zdrojom informácií a dát sú výročné 
správy o hospodárení zdravotných poisťovní, účtovné závierky a k nim prislúchajúce poznámky nezávislých audítorov; 
sporné údaje boli priamo komunikované s poisťovňami.  
Metodické poznámky: údaje za zdravotné poisťovne sú za rok 2006, pri ZP Union a EZP za prvý polrok 2007; údaj za 
solventnosť pri EZP je z dôvodov porovnateľnosti odhadnutý na 12 mesiacov na základe údajov za prvý polrok 2007, kedy 
solventnosť dosiahla 54,34 %; dáta za ZP Dôvera sú technicky vytvorené korektným spojením údajov poisťovní Dôvera, a. s. 
a Sideria, a. s. za rok 2006. 

Finančná ochrana 
poistenca Ukazovateľ VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-1-1 Likvidita (current ratio) 1,10 1,20 1,75 2,08 1,36 1,90 

B-1-2 Platobná schopnosť 5,5 % 18,5 % 18,1 % 27,0 % 24,4 % 15,0 % 

B-1-3 Úspešnosť výberu poistného 94,6 % 99,3 % 98,4 % 96,3 % 99,3 % 97,3 % 

Tabuľka 3: Finančná ochrana poistenca – celkové hodnotenie 

 
Zdroj: Kalkulácie Health Policy Institute,  2007  

Finančná ochrana 
poistenca Ukazovateľ Váha VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-1-1 Likvidita (CR) 40 % 52,9 57,7 84,1 100,0 65,3 91,3 

B-1-2 Platobná schopnosť 30 % 20,5 68,4 67,1 100,0 90,3 55,5 

B-1-3 Úspešnosť výberu 30 % 95,3 100,0 99,1 97,0 100,0 98,0 

Body   100 %  55,9 73,6 83,5 99,1 83,2 82,6 

Into Balance 9/2007 
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BLOK 2 - PRODUKTY NAD RÁMEC ROZSAHU 

Produkty nad rámec rozsahu boli rozdelené na 3 pod-
skupiny: 

B-2-1: Programy poskytujúce zdravotnú starostlivosť 
nad rámec rozsahu (váha 75 %) 

B-2-2: Produkty súvisiace so zdravotnou starostlivos-
ťou (váha 20 %) 

B-2-3: Produkty nesúvisiace so zdravotnou starostli-
vosťou (váha 5 %) 

Každý ponúkaný produkt bol hodnotený na základe 
troch kritérií: 

• hodnota pre poistenca, 
• veľkosť skupiny poistencov, ktorých sa produkt týka, 
• dostupnosť informácií o produkte. 

Kritérium „hodnota pre poistenca“ vyjadruje samotný 
prínos, ktorý produkt prináša poistencovi. Podľa ponú-
kanej hodnoty mohol dostať produkt za toto kritérium 0 až 
3 body (Tabuľka 4). Zdrojom údajov pre druhý blok boli 
internetové stránky, letáky a priame informácie od 
zdravotných poisťovní. 

Produkt bol hodnotený podľa veľkosti cieľovej skupiny 
poistencov, ktorej je určený (Tabuľka 5). 

Posledným kritériom bola dostupnosť informácií 
o poskytovaných produktoch (Tabuľka 6). 

Výsledné hodnotenie produktu je súčinom bodov, 
ktoré produkt dosiahol v každom kritériu. Na základe 
tohto mohli produkty dosiahnuť hodnotenie od 0 do 9 
bodov. 

 

  Tabuľka 4: Hodnotenie produktov podľa hodnoty pre poistenca 

 
  Zdroj: Health Policy Institute, 2007 

hodnota  
pre poistenca 

počet 
bodov 

zaradené produkty 

vysoká 3 body produkt ponúka významnú hodnotu v širokom spektre služieb 

stredná 2 body 
produkt ponúka významnú hodnotu v úzkom spektre služieb alebo ponúka 
stredne vysokú hodnotu v širokom spektre služieb 

nízka 1 bod produkt ponúka nízku hodnotu v úzkom spektre služieb 

žiadna 0 bodov 
produkt ponúka zdravotnú starostlivosť alebo služby v rámci rozsahu 
zdravotného poistenia alebo služby, ktoré nemajú súvis so zdravím poistenca 

  Tabuľka 5: Hodnotenie produktov podľa veľkosti cieľovej skupiny 

 
  Zdroj: Health Policy Institute, 2007 

veľkosť  
cieľovej skupiny 

počet 
bodov 

zaradené produkty 

veľká 3 body produkt sa týka viac ako 30% poistencov 

stredná 2 body produkt sa týka viac ako 10% poistencov, ale menej ako 30% poistencov 

malá 1 bod produkt sa týka viac ako 1% poistencov, ale menej ako 10% poistencov 

minimálna 0,1 bodu produkt sa týka menej ako 1% poistencov 

žiadna 0 bodov produkt sa netýka žiadneho poistenca 

  Tabuľka 6: Hodnotenie produktu podľa dostupnosti informácií o produkte 

 
  Zdroj: Health Policy Institute, 2007 

dostupnosť  
informácií o produkte 

počet 
bodov 

zaradené produkty 

vysoká 1 bod 
produkty s reklamnou kampaňou alebo informáciou zaslanou každému 
poistencovi, ktorého sa týka (poistenec sa o nej dozvie bez vynaloženia aktivity) 

stredná 0,5 bodu 
produkty s informáciami na dostupných miestach ako internetová stránka 
alebo leták (poistenec sa o nej dozvie len pri vynaložení aktivity) 

nízka 0,1 bodu produkty bez informácií na dostupných miestach 
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1. 

B-2-1: PROGRAMY POSKYTUJÚCE ZDRAVOTNÚ 
STAROSTLIVOSŤ NAD RÁMEC ROZSAHU 

 
Produkty s vysokou hodnotou  
pre veľkú skupinu poistencov 

 

Návšteva všeobecného lekára pre deti a dorast a všeo-
becného lekára pre dospelých u vás doma. 
Popis produktu: 

Návšteva všeobecného lekára u pacienta pri podozrení na 
infekčné ochorenie, ak sa pacient nemôže dostaviť do 
ambulancie z vážnych dôvodov a potrebuje neodkladné 
lekárske vyšetrenie, ak má pacient nárok na preventívnu 
prehliadku, ale je pre neho zdravotne komplikované tento 
úkon realizovať v ordinácii svojho praktického lekára a za 
účelom vykonávania preventívneho očkovania alebo 
očkovania nariadeného Úradom verejného zdravotníctva 
SR alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  
Zdôvodnenie hodnotenia: 

Produkt sa týka širokej skupiny poistencov a poskytuje 
veľkú hodnotu tým, že pacient nemusí v zlom zdravotnom 
stave cestovať za lekárom a čakať v čakárni s inými 
chorými ľuďmi.  

Produkt poskytuje: UNION, EZP, APOLLO 
 

Včas dostupná zdravotná starostlivosť  
Popis produktu: 

Zrušenie finančných limitov pre poskytovateľov zdravot-
nej starostlivosti, čím má poistenec nárok na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti tak, ako to dovoľujú kapacitné 
možnosti poskytovateľa. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  

Zrušenie finančných limitov znamená prakticky zrušenie 
čakacích listín z finančných dôvodov. Pacient sa tak 
dostane k zdravotnej starostlivosti bez čakania. 

Produkt poskytuje: UNION, DÔVERA, EZP, APOLLO 

 
Produkty so strednou hodnotou  
pre strednú skupinu poistencov 

 

Mamografia bez čakania  
Popis produktu:  

Zrušenie finančných obmedzení, resp. zabezpečenie vyše-
trenia do 15 dní pre poskytovateľov zdravotnej starostli-
vosti, ktorí vykonávajú mamografické vyšetrenia v rámci 
preventívnych prehliadok pre ženy vo veku nad 40 rokov.  
Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o podobný produkt ako „zdravotná starostlivosť včas“, 
ktorý sa týka len preventívneho vyšetrenia mamografom, 
ponúka teda menší rozsah služieb pre menšiu skupinu 
poistencov než v produkte ZP Union. 

Produkt poskytuje: DÔVERA, APOLLO 
 

Bezplatné očkovanie proti chrípke 
Popis produktu: 

Úhrada výkonu a očkovacej látky proti chrípke pre všet-
kých poistencov. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  
Očkovanie proti chrípke je zo zákona hradené pre všet-
kých poistencov nad 65 rokov a deti do veku 12 rokov 
a pre poistencov so zvýšeným rizikom bez ohľadu na vek, 
t.j. pre poistencov s chronickými ochoreniami dýchacích 
ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renál-
nymi a imunitnými poruchami. Benefity sa preto týkajú len 
časti poistencov s nízkym rizikom komplikácií v prípade 
nakazenia. 
Produkt poskytuje: APOLLO*, VšZP, UNION 
* APOLLO poskytuje tento produkt svojím poistencom, len ak 
sa pravidelne podrobujú preventívnym prehliadkam podľa 
zákona, vedú zdravý spôsob života a majú uhradené všetky 
preddavky na zdravotné poistenie. Nie je zrejmé, čo je presne 
myslené niektorými formuláciami, resp. akým spôsobom 
plánuje poisťovňa overovať a hodnotiť zdravý spôsob života 
poistenca. 
 

Produkty s vysokou hodnotou  
pre malú skupinu poistencov 

 

Baby ambulance 
Popis produktu:  
Ošetrenie dieťaťa v domácom prostredí zabezpečované 12 
výjazdovými tímami lekárov, ktoré prídu na telefonické 
zavolanie medzi 18:00 a 7:00. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Produkt sa týka malej skupiny poistencov, ale poskytuje 
veľkú hodnotu tým, že rodičia nemusia s dieťaťom v zlom 
zdravotnom stave cestovať za lekárom a čakať v čakárni 
s inými chorými ľuďmi. 
Produkt poskytuje: EZP 
 

Pôrodná asistencia u Vás doma 
Popis produktu: 
Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť poskytovaná 
pôrodnou asistentkou, ktorá sa formou návštev u poistenca 
stará o zdravie matky a plodu/dieťaťa počas tehotenstva, 
pôrodu a v období šestonedelia, alebo o zdravie ženy po 
výkone operačného zákroku na ženských pohlavných 
orgánoch, alebo pri ochoreniach vyžadujúcich ošetrova-
teľskú starostlivosť v domácom prostredí pri rôznych 
ochoreniach ženských pohlavných orgánov. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Ide o podobný produkt ako „návšteva lekára doma“, 
pričom sa týka menšej časti poistencov. 
Produkt poskytuje: UNION 
 

Zdravé komunity 
Popis produktu: 
Manažment poistencov v oblastiach s nižším hygienickým 
štandardom prostredníctvom zdravotných asistentov 
v primárnej aj sekundárnej prevencii vrátane očkovania 
proti hepatitíde A a B. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Zavedenie manažmentu poistencov v oblastiach s nízkym 
hygienickým štandardom môže výrazne zvýšiť mieru 
povinných preventívnych prehliadok aj očkovaní a tým 
významne zlepšiť zdravotný stav tohto obyvateľstva. 
Produkt poskytuje: UNION 

3. 
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Produkty so strednou hodnotou  
pre malú skupinu poistencov 

 

Bezplatná očkovacia vakcína proti chrípke pre deti vo 
veku od 6 mesiacov do 16 rokov 
Popis produktu: 

Úhrada výkonu a očkovacej látky proti chrípke pre deti vo 
veku 6 mesiacov až 16 rokov.  
Zdôvodnenie hodnotenia:  

Očkovanie proti chrípke je zo zákona hradené pre všetky 
deti do veku 12 rokov a všetky deti so zvýšeným rizikom, 
t. j. pre deti s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, 
srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a 
imunitnými poruchami. Benefity sa preto týkajú relatívne 
malej skupiny poistencov s nízkym rizikom komplikácií 
v prípade nakazenia. 

Produkt poskytuje: DÔVERA 
 

Dvojitá kapitácia 
Popis produktu:  

Všeobecný lekár v mieste trvalého aj prechodného 
bydliska. 
Zdôvodnenie hodnotenia: 

Produkt sa týka relatívne malej časti poistencov: tých, ktorí 
majú trvalé a prechodné bydlisko vzdialené od seba.  

Produkt poskytuje: EZP 
 

Produkty s malou hodnotou  
pre strednú skupinu poistencov 

 

Prestaňte fajčiť  
Popis produktu:  

Úhrada 3. mesiaca farmakologickej liečby pri programe na 
odvyknutie od fajčenia.  
Zdôvodnenie hodnotenia:  

Podpora snahy prestať fajčiť je výborným produktom 
zdravotnej poisťovne, avšak v tomto programe sa ponúka 
relatívne malá hodnota pre poistenca – administratívne 
komplikované preplatenie posledného (t.j. tretieho) 
mesiaca farmakologickej liečby. 

Produkt poskytuje: EZP 
 

Program Zdravé srdce 
Popis produktu:  

Program Zdravé srdce je určený pre poistencov vo veku 
40-60 rokov a využíva ako základ na určenie celkového 
kardiovaskulárneho rizika systém SCORE, BMI, zhodno-
tenie funkcie obličiek podľa Cockroft-Gaulta a v prípade 
potreby aj stanovenie HS- CRP. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  

Všetky parametre potrebné pre vyhodnotenie kardio-
vaskulárneho rizika v programe Zdravé srdce sú súčasťou 
pravidelných preventívnych prehliadok, program naviac 
poskytuje len výpočet ukazovateľov rizika a pri veľmi 
rizikových poistencov aj stanovenie HS-CRP. 

Produkt poskytuje: APOLLO 

Produkty s malou hodnotou  
pre malú skupinu poistencov 

 

Nadštandardné diagnosticko-preventívne prehliadky 
Popis produktu:  
5 až 15 % zľavy z poplatkov za nadštandardné diagnos-
ticko-preventívne prehliadky v špecializovaných ústavoch. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Príspevky sa týkajú len prehliadok poskytovaných v dvoch 
mestách na Slovensku (Bratislava a Trenčín), kde sa ceny 
programov pohybujú v rozpätí 4 000 až 10 000 Sk za 
prehliadku. Spoluúčasť poistenca je preto relatívne vysoká 
a príspevok poisťovne nie je pre neho zásadný. 
Dostupnosť tohto produktu je tiež nízka – a to aj fyzicky 
(len v dvoch mestách), aj finančne z pohľadu poistenca.  
Produkt poskytuje: VšZP 
 

Nedajte šancu rakovine  
Popis produktu:  
Príspevok na očkovanie proti vírusu HPV pre dievčatá vo 
veku 13 a 14 rokov.  
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Dnes je hradených 10% nákladov z vakcíny proti HPV pre 
dievčatá vo veku 12 rokov. Program ponúka príspevok 
v nedefinovanej výške pre dva ročníky dievčat. Ide o veľmi 
obmedzenú skupinu poistencov s (pravdepodobne) 
nízkym ponúkaným plnením.  
Produkt poskytuje: EZP 
 

Bezplatné vyšetrenie rakoviny krčka maternice – vy-
šetrenie prítomnosti HPV v bunkách krčku maternice 
Popis produktu:  
Úhrada vyšetrenia prítomnosti vírusu HPV v bunkách 
krčku maternice.  
Zdôvodnenie hodnotenia:  
V súčasnosti neexistuje žiadna liečba infekcie HPV ani 
špeciálny program starostlivosti pri infekcii HPV, preto 
informácia o infekcii HPV nemá reálny význam. Navyše 
výskyt infekcie HPV je v populácii relatívne vysoký. 
Význam má len informácia o neprítomnosti infekcie HPV, 
ak má poistenkyňa záujem uhradiť si očkovanie proti HPV. 
Ide teda o vyšetrenie s hodnotou len pre malú skupinu 
poistencov (tých, ktorí majú záujem o očkovanie) a aj tu je 
význam relatívne malý, pretože len poskytuje informáciu 
poistenkyni, či má zmysel dať sa očkovať. 
Produkt poskytuje: VšZP 
 

Bezplatné očkovanie detí do 18 rokov proti kliešťovej 
encefalitíde  
Popis produktu: 
Úhrada výkonu a očkovacej látky proti kliešťovej encefali-
tíde pre deti do 18 rokov, ktoré absolvovali všetky 
preventívne prehliadky podľa zákona, ako aj všetky 
povinné očkovania. 
Zdôvodnenie hodnotenia:  
Riziko nakazenia sa týka len relatívne malej skupiny pois-
tencov, ktorí sú exponovaní pobytu v lese v endemických 
oblastiach.  
Produkt poskytuje: APOLLO  
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Príspevok na očkovanie proti hepatitíde B 

Popis produktu:  

50 % príspevok na všetky dávky očkovacej vakcíny proti 
hepatitíde B. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Očkovanie proti hepatitíde B bolo pred niekoľkými rokmi 
zaradené do povinného očkovania a je hradené aj pre rizi-
kové skupiny poistencov. Benefity sa preto týkajú relatívne 
malej skupiny poistencov s nízkym rizikom nakazenia. 

Produkt poskytuje: VšZP 

 

Príspevok na očkovanie proti hepatitíde A-B 

Popis produktu:  

50 % príspevok na kombinovanú vakcínu proti hepatitíde 
A a B pre poistencov vo veku nad 16 rokov. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Očkovanie proti hepatitíde B bolo pred niekoľkými rokmi 
zaradené do povinného očkovania a je hradené aj pre rizi-
kové skupiny poistencov. Rovnako vakcína proti hepati-
tíde A je hradená pre rizikové skupiny aj v prípade naria-
denia regionálnym epidemiológom, ak to vyžaduje epide-
miologická situácia. Benefity sa preto týkajú relatívne 
malej skupiny poistencov s nízkym rizikom nakazenia. 

Produkt poskytuje: DÔVERA  
 

Bezplatné očkovanie proti pneumokokom pre deti vo 
veku 2 - 15 r. 

Popis produktu:  

Úhrada očkovania proti pneumokovým infekciám vakcí-
nou Pneumo 23 pre deti vo veku 2 – 15 rokov, pokiaľ už 
neboli očkované v predchádzajúcom období. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Očkovanie proti pneumokokom je dnes hradené pre rizi-
kové skupiny detí, t.j. pre deti s chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolický-
mi, renálnymi a imunitnými poruchami. Benefity sa preto 
týkajú relatívne malej skupiny poistencov s nízkym rizikom 
nakazenia. 

Produkt poskytuje: VšZP 

 

Bezplatné vyšetrenie rakoviny hrubého čreva (od 40 
do 50 rokov) 

Popis produktu:  

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici u všeobecného leká-
ra ako skríningové vyšetrenie na odhalenie rakoviny hru-
bého čreva v poistencov vo veku nad 40 rokov. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici je od veku 50 rokov 
súčasťou zákonom hradenej preventívnej prehliadky. 
Produkt ponúka toto vyšetrenie aj pre poistencov vo veku 
od 40 do 50 rokov. Ide teda o  malú skupinu poistencov, 
ktorých riziko je relatívne nízke. 

Produkt poskytuje: EZP 

Produkty s vysokou hodnotou pre poistenca  
pre veľmi úzko vybratú skupinu poistencov 

 

VIP Program 

Popis produktu:  

Ponuka rôznych nadštandardných služieb pre vybranú 
skupinu VIP poistencov. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o produkt s významnou hodnotou vo vzťahu k manaž-
mentu poistenca, avšak týka sa len veľmi úzkej skupiny 
poistencov, pričom bežný poistenec nemá možnosť získať 
túto službu. 

Produkt poskytuje: DÔVERA, EZP 

 

Produkty s nulovou pridanou hodnotou 

 

Základná preventívna lekárska prehliadka 

Popis produktu:  

Základná preventívna prehliadka u všeobecného lekára 
pre poistencov nad 15 rokov raz za dva roky. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom záko-
nom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je 
nulová. 

Produkt poskytuje: EZP 

 

Preventívna urologická prehliadka 

Popis produktu:  

Základná preventívna urologická prehliadka pre mužov 
nad 50 rokov raz za tri roky. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom záko-
nom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je 
nulová. 

Produkt poskytuje: EZP 

 

Preventívna gynekologická prehliadka 

Popis produktu:  

Základná preventívna gynekologickú prehliadka pre ženy 
nad 30 rokov alebo nad 18 rokov, ak užívajú hormonálnu 
antikoncepciu, raz za rok. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom záko-
nom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je 
nulová. 

Produkt poskytuje: EZP 

 

Jednodňová ambulantná starostlivosť 

Popis produktu:  

Produkt “Jednodňová ambulantná starostlivosť“ spočíva 
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v uzatvorení zmlúv s poskytovateľmi jednodňovej chirur-
gie a jednodňovej zdravotnej starostlivosti.  

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou jednodňo-
vej chirurgie a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ide 
o zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom 
a poisťovňa negarantuje poskytnutie jednodňovej sta-
rostlivosti na žiadosť pacienta, pridaná hodnota tohto pro-
duktu pre poistenca je nulová. 

Produkt poskytuje: UNION 

 

Bezplatné vyšetrenie rakoviny hrubého čreva – 
vyšetrenie prítomnosti skrytého krvácania v stolici 

Popis produktu:  

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici u všeobecného 
lekára ako skríningové vyšetrenie na odhalenie rakoviny 
hrubého čreva u poistencov vo veku nad 50 rokov. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom záko-
nom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je 
nulová. 

Produkt poskytuje: SZP, VšZP, DÔVERA 

 

Bezpečné tehotenstvo  

Popis produktu:  

Program uhrádza individuálnou platbou pravidelné pre-
ventívne prehliadky spojené s tehotenstvom.  

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Produkt neprináša žiadnu pridanú hodnotu poistenkyni, 
pretože sa týka len platobných mechanizmov medzi zdra-
votnou poisťovňou a poskytovateľom, ale nerozširuje 
rozsah poskytovaných služieb poistencovi. 

Produkt poskytuje: APOLLO 

 

Sumárne hodnotenie programov poskytujúcich zdra-
votnú starostlivosť nad rámec rozsahu je v Tabuľke 7. 
Koeficient dostupnosti informácií o produktoch je uvede-
ný pri každej zdravotnej poisťovni zvlášť. 

 

B-2-2: PRODUKTY SÚVISIACE SO ZDRAVOTNOU 
STAROSTLIVOSŤOU 

Druhou skupinou produktov sú produkty súvisiace so 
zdravotnou starostlivosťou. Do tejto skupiny boli zaradené 
3 produkty: 

 

Pravidelné avizovanie termínov preventívnych 
prehliadok 

Popis produktu:  

Prostredníctvom služby Preventívna pripomienka zdravotná 
poisťovňa poistencovi včas pripomenie termíny preven-
tívnych prehliadok vyplývajúcich zo zákona č. 577/2004 Z. z. 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uvedených 
v prílohe č. 2. 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Produkt má stredne vysokú hodnotu pre poistenca lebo je 
včas informovaný o termíne preventívnej prehliadky, 
pričom si môže aktivovať viaceré spôsoby komunikácie. 
Tento produkt priamo zvyšuje aktívny postoj poistenca 
k vlastnému zdraviu. K vyššiemu ohodnoteniu chýba 
nadväznosť na dohodnutie termínu preventívnej prehliad-
ky. Produkt sa týka všetkých poistencov – z tohto dôvodu 
má maximálny počet bodov za cieľovú skupinu. 

Produkt poskytuje: UNION 

 

Baby kufrík 

Popis produktu:  

Novorodenecký balíček sa v jednotlivých poisťovniach líši. 
V princípe obsahuje informačnú brožúrku, vzorky detskej 
kozmetiky, detskú knižku, detský cumlík s podbradníkom 
(Dôvera), podbradník, osušku, dojčenskú fľašu (Apollo). 

Zdôvodnenie hodnotenia: 

Narodenie dieťaťa je mimoriadna situácia v živote každej 
ženy. V týchto okamihoch má veľkú pridanú hodnotu 
skutočnosť, že okrem rodiny je tu aj zdravotná poisťovňa, 
ktorá jej pomáha s úspešným štartom nového života.  

Produkt poskytuje: APOLLO, EZP, DÔVERA 

 

Poskytovanie výživových doplnkov darcom krvi 

Popis produktu: 

Zdravotné poisťovne poskytujú pre bezpríspevkových 
darcov krvi výživové doplnky špeciálne pripravené na 
náhradu odobratých látok pri darcovstve krvi (Apollo), 
alebo balíček vitamínov, ktorý si môžu vyzdvihnúť na 
pobočke (Dôvera). 

Zdôvodnenie hodnotenia:  

Motivácia k darcovstvu krvi je dôležitá pre produkciu uni-
kátnych krvných výrobkov, ktoré je vzhľadom na jedineč-
nosť krvi nemožné vyrobiť synteticky. 

Produkt poskytuje: APOLLO, EZP, SZP, UNION, DÔVERA 

 

B-2-3: PRODUKTY NESÚVISIACE SO ZDRAVOTNOU 
STAROSTLIVOSŤOU 

Poslednou skupinou produktov sú produkty nesúvisia-
ce so zdravotnou starostlivosťou. Ide najmä o zľavy, z kto-
rých veľká časť nemá priamy vplyv na zdravotný stav pois-
tenca a často ide skôr o cross-selling poistných produktov. 
Z tohto dôvodu majú tieto produkty len 5-percentnú váhu 
na celkovom hodnotení osi produktov. Všetky produkty 
v tejto skupine dosiahli podľa kritéria hodnoty pre 
poistenca hodnotenie buď 1 alebo 0 bodov. Jeden bod 
dostali tie produkty, ktoré majú vplyv na zdravotný stav 
poistenca, ostatné dostali 0 bodov. 
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  Tabuľka 7: Produkty poskytujúce zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe údajov zdravotných poisťovní, 2007 

  Produkt 
hodnota 

pre 
poistenca 

veľkosť 
skupiny 

súčin 
bodov za 
produkt 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-2-1-1 Návšteva všeobecného lekára u 
vás doma 3 3 9,0     0,1   0,5 0,1 

B-2-1-2 Včas dostupná zdravotná 
starostlivosť 3 3 9,0     0,1 0,1 1,0 0,5 

B-2-1-3 Mamografia bez čakania 2 2 4,0     0,5 1,0     

B-2-1-4 Bezplatné očkovanie proti chrípke 2 2 4,0 0,5   0,5   0,5   

B-2-1-5 Baby Ambulance 3 1 3,0           0,1 

B-2-1-6 Pôrodná asistencia u Vás doma 3 1 3,0         0,5 0,1 

B-2-1-7 Zdravé komunity 3 1 3,0         1,0   

B-2-1-8 Bezplatné očkovanie proti chrípke 
pre deti od 6 mesiacov do 16 
rokov 2 1 2,0       0,5     

B-2-1-9 Dvojitá kapitácia 2 1 2,0           0,5 

B-2-1-10 Program Prestaňte fajčiť 1 2 2,0           1,0 

B-2-1-11 Program Zdravé srdce 1 2 2,0     1,0       

B-2-1-12 Nadštandardné diagnosticko-
preventívne prehliadky 1 1 1,0 0,5           

B-2-1-13 Nedajte šancu rakovine 1 1 1,0           0,5 

B-2-1-14 Bezplatné vyšetrenie na HPV 1 1 1,0 0,5           

B-2-1-15 Bezplatné očkovanie pre deti do 
18 rokov proti kliešťovej 
encefalitíde 1 1 1,0     0,5       

B-2-1-16 Príspevok na očkovanie proti 
hepatitíde B 1 1 1,0 0,5           

B-2-1-17 Príspevok na očkovanie proti 
hepatitíde A a B 1 1 1,0       1,0     

B-2-1-18 Očkovanie proti pneumokokom 
pre deti od 2 do 15 rokov 1 1 1,0 0,5           

B-2-1-19 Bezplatné vyšetrenie rakoviny 
hrubého čreva (od 40 do 50 rokov) 1 1 1,0           0,5 

B-2-1-20 VIP program 3 0,1 0,3       0,1   0,1 

B-2-1-21 Základná preventívna lekárska 
prehliadka 0 3 0,0           1,0 

B-2-1-22 Preventívna urologická prehliadka 0 3 0,0         1,0 1,0 

B-2-1-23 Preventívna gynekologická 
prehliadka 0 3 0,0         1,0 1,0 

B-2-1-24 Jednodňová ambulantná 
starostlivosť 0 3 0,0         1,0   

B-2-1-25 Bezplatné vyšetrenie rakoviny 
hrubého čreva (od 50 rokov) 0 2 0,0 0,5 0,5   1,0 1,0   

B-2-1-26 Bezpečné tehotenstvo 0 2 0,0     0,5       

B-2-1 Spolu       4,0 0,0 8,3 6,9 20,0 10,0 

  Tabuľka 8: Produkty súvisiace so zdravotnou starostlivosťou 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe údajov zdravotných poisťovní, 2007 

  Produkt 
hodnota 

pre 
poistenca 

veľkosť 
skupiny 

súčin 
bodov za 
produkt 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-2-2-1 Pravidelné avizovanie termínov 
preventívnych prehliadok 2 3 6,0         1,0   

B-2-2-2 Baby kufrík 2 2 4,0     1,0 1,0   1,0 

B-2-2-3 Poskytovanie výživových 
doplnkov darcom krvi 2 1 2,0   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

B-2-2 Spolu       0,0 2,0 6,0 6,0 8,0 6,0 
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  Tabuľka 9: Produkty nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe údajov zdravotných poisťovní, 2007 

  Produkt 
hodnota 

pre 
poistenca 

veľkosť 
skupiny 

súčin 
bodov za 
produkt 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-2-3-1 Zľavy na krytých plavárňach 1 1 1,0       0,5     

B-2-3-2 Odborný detský liečebný ústav 
Trávnica (zníženie vybraných 
poplatkov) 1 1 1,0   0,5         

B-2-3-3 Zľavy na všetkých pracoviskách 
OČNÁ OPTIKA, a. s., 1 1 1,0 0,5     0,5     

B-2-3-4 Cestovné poistenie (zvýhodnená 
cena/zľava) 1 1 1,0 0,5 0,5     0,5   

B-2-3-5 Zľavy do 20 % v Allianz – 
Slovenskej poisťovni 1 1 1,0 0,5           

B-2-3-6 Ponuka individuálneho zdrav. 
poistenia vo Wüstenrot 1 1 1,0   0,5         

B-2-3-7 50 % zľava na uzavretie 
individuálneho zdravotného 
poistenia v Union poisťovňa, a.s. 1 1 1,0         0,5   

B-2-3-8 Spolupráca s kúpeľmi Vyšné 
Ružbachy 1 1 1,0       0,5     

B-2-3-9 Zľavy 10 % Vadaš- Štúrovo 1 1 1,0   0,5         

B-2-3-10 Zľava 10 % Thermal park Bešeňová 1 1 1,0   0,5         

B-2-3-11 Kúpeľné pobyty so zľavou do 15 % 
pre samoplatcov 1 1 1,0 0,5           

B-2-3-12 Kúpele Turčianske Teplice 
(1 vstupenka/3hod) 1 1 1,0   0,5         

B-2-3-13 Zľava 10 % na rekondičné pobyty, 
Plejsy 1 1 1,0 0,5           

B-2-3-14 Príspevok na úhradu zdravotnej 
starostlivosti v rámci rekondičných 
pobytov 1 1 1,0     0,5       

B-2-3-15 Zľavnené vstupy do športových a 
ubytovacích zariadení 1 1 1,0 0,5           

B-2-3-16 Zľavy v soľných jaskyniach 0 1 0,0       0,5     

B-2-3-17 12 % zľava z ceny výrobkov pre 
deti (vybrané položky ) 0 1 0,0       0,5     

B-2-3-18 Rekreačné pobyty s CK SATUR 
TRAVEL, CK Pegas TOUR, SOREA 0 1 0,0 0,5           

B-2-3-19 Zľava na produkty "Quelle - 
Zdravie a vitalita" 0 1 0,0 0,5           

B-2-3-20 Stolička Spinalis - Zľava 0 1 0,0 0,5           

B-2-3-21 Kurzy prvej pomoci so zľavou 1 0 0,0           0,5 

B-2-3 Spolu       3,0 3,0 0,5 1,5 1,0 0,0 

  Tabuľka 10: Počet bodov za produkty 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe produktov zdravotných poisťovní, 2007 

Produkty Ukazovateľ VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-2-1 Produkty nad rámec rozsahu ZS 4,0 0,0 8,3 6,9 20,0 10,0 

B-2-2 Produkty súvisiace so ZS 0,0 2,0 6,0 6,0 8,0 6,0 

B-2-3 Produkty nesúvisiace so ZS 3,0 3,0 0,5 1,5 1,0 0,0 



STRANA 15 

BLOK 3 - KLIENTSKY SERVIS 

 
Blok Klientsky servis sa skladá z piatich ukazovateľov: 
1) Zabezpečovanie poradenstva a klientskeho servisu 

(30 %) 
2) Prevádzkovanie objednávacieho a asistenčného 

systému (30 %) 
3) Informovanie poistencov (25 %) 
4) Obslužnosť – hustota pobočkovej siete (10 %) 
5) Skúmanie spokojnosti klientov (5 %) 

 

B-3-1 ZABEZPEČOVANIE PORADENSTVA  
A KLIENTSKEHO SERVISU 

Tento ukazovateľ sledoval, či poisťovne poskytujú služ-
by, ktoré pomáhajú klientom riešiť možné problémy či 
zodpovedať otázky spojené s poskytovaním verejného 
zdravotného poistenia. Aj v tejto skupine sú štandardné 
služby ktoré prevádzkujú všetky poisťovne. Sú to poradne 
alebo služby podobného typu (FAQ) a pomoc pre vyhľada-

nie poskytovateľov. Ďalšie body získali poisťovne ak prevá-
dzkujú konzultácie k ročnému zúčtovaniu ako samostatnú 
službu (nie ako súčasť poradne) a službu Euroservis. 

B-3-2 PREVÁDZKOVANIE OBJEDNÁVACIEHO  
A ASISTENČNÉHO SYSTÉMU 

Všetky zdravotné poisťovne prevádzkujú privátny 
elektronický systém, vďaka čomu získali 3 body v tomto 
ukazovateli. Dva body navyše získala poisťovňa Union a. s. 
za 24 hodinový asistenčný systém EuroCross International. 
Predmetom asistenčných služieb EuroCross je poskytnutie 
telefonických informácií o: 

• rozsahu a podmienkach poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti v danom štáte, 

• možných spoluúčastiach pri úhrade zdravotnej 
starostlivosti, 

• kontaktoch na poskytovateľov zdravotnej starostli-
vosti, ktorí akceptujú európsku preukaz zdravot-
ného poistenia a poskytujú zdravotnú starostlivosť 
uhrádzanú zdravotnou poisťovňou 
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  Tabuľka 11: Produkty – celkové hodnotenie 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe produktov zdravotných poisťovní, 2007 

Produkty Ukazovateľ Váha VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-2-1 Produkty nad rámec rozsahu ZS 75 % 20,0 0,0 41,5 34,7 100,0 50,2 

B-2-2 Produkty súvisiace so ZS 20 % 0,0 25,0 75,0 75,0 100,0 75,0 

B-2-3 Produkty nesúvisiace so ZS 5 % 100,0 100,0 16,7 50,0 33,3 0,0 

Body  100 % 20,0 10,0 47,0 43,5 96,7 52,6 

  Tabuľka 13: Prevádzkovanie objednávacieho a asistenčného systému 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe webových stránok zdravotných poisťovní a konzultácií so ZP, 2007 

  Klientsky servis 
hodnota 

pre 
poistenca 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-2-1 E-portal, privátna zona,… 3 1 1 1 1 1 1 

B-3-2-2 EuroCross International (24hod) 2 0 0 0 0 1 0 

B-3-2 Celkový počet   3 3 3 3 5 3 

  Tabuľka 12: Zabezpečovanie poradenstva a klientskeho servisu 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe webových stránok zdravotných poisťovní a konzultácií so ZP, 2007 

  Klientsky servis 
hodnota 

pre 
poistenca 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-1-1  Pomoc pre vyhľadanie poskytovateľa 3 1 1 1 1 1 1 

B-3-1-2 Konzultácie pre ročné zúčtovanie 2 0 0 1 1 0 0 

B-3-1-3 Poradňa, FAQ 2 1 1 1 1 1 1 

B-3-1 Celkový počet   5 5 9 9 5 5 

B-3-1-4 Euroservis 2     1 1 0 0 



STRANA 16 

B-3-3 INFORMOVANIE POISTENCOV 

Základnými piliermi informovania poistenca sú call-
centrá a internetové stránky, ktorými štandardne dispo-
nuje každá zdravotná poisťovňa. 

B-3-4 OBSLUŽNOSŤ 

Obslužnosť vyjadruje hustotu pobočkovej siete. Je uka-
zovateľom počtu poistencov na jednu pobočku/expozi-
túru. 

B-3-5 SKÚMANIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV 

Skúmanie spokojnosti klientov je dôležitou spätnou 
väzbou pre funkciu nákupu zdravotnej starostlivosti. Po 
jednom bode získali poisťovne za prevádzkovanie elektro-
nického hodnotenia lekára, či za službu pridaj svojho 
lekára. 

 

Hodnotenia jednotlivých ukazovateľov ako aj súhrnné 
hodnotenia sú v Tabuľkách 12 až 18. 

  Tabuľka 15: Obslužnosť 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe webových stránok zdravotných poisťovní a konzultácií so ZP, 2007 

  Klientsky servis VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-4 
Obslužnosť - poistenci na jednu pobočku/
expozitúru 35 749 59 902 7 552 8 813 11 554 14 920 

  Tabuľka 14: Informovanie poistencov 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe webových stránok zdravotných poisťovní a konzultácií so ZP, 2007 

  Klientsky servis 
hodnota  

pre 
poistenca 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-3-1 Informovanie o poplatkoch 2 1 0 1 1 0 0 

B-3-3-2 Call centrum 2 1 1 1 1 1 1 

B-3-3-3 Časopis 1 1 1 1 1 0 1 

B-3-3-4 Internetová stránka 1 1 1 1 1 1 1 

B-3-3 Celkový počet   6 4 6 6 3 4 

  Tabuľka 16: Skúmanie spokojnosti klientov 

 
  Zdroj: Health Policy Institute na základe webových stránok zdravotných poisťovní a konzultácií so ZP, 2007 

  Klientsky servis 
hodnota  

pre 
poistenca 

VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-5-1 
Elektronické hodnotenie lekára / 
Anketa 1 1 0 1 0 0 1 

B-3-5-2 Pridaj svojho lekára 1 0 0 0 0 1 1 

B-3-5 Celkový počet   1 0 1 0 1 2 

  Tabuľka 17: Počet bodov za Klientsky servis 

 
  Zdroj: Zdrojom informácií sa pre tento blok boli internetové stránky poisťovní, 2007 

Klientsky 
servis Ukazovateľ VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-1 Poradenstvo a klientservis 5,0 5,0 9,0 9,0 5,0 5,0 

B-3-2 Objednávkový a asistenčný systém 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 3,0 

B-3-3 Informovanie poistencov 6,0 4,0 6,0 6,0 3,0 4,0 

B-3-4 Obslužnosť 35 749 59 902 7 552 8 813 11 554 14 920 

B-3-5 Spokojnosť poistencov 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 

Into Balance 9/2007 
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  Tabuľka 18: Klientsky servis – celkové hodnotenie 

 
  Zdroj: Kalkulácie Health Policy Institute, 2007 

Klientsky 
servis Ukazovateľ Váha VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-3-1 Poradenstvo a klientservis 30 % 55,6 55,6 100,0 100,0 55,6 55,6 

B-3-2 Objednávkový a asistenčný systém 30 % 60,0 60,0 60,0 60,0 100,0 60,0 

B-3-3 Informovanie poistencov 25 % 100,0 66,7 100,0 100,0 50,0 66,7 

B-3-4 Obslužnosť 10 % 21,1 12,6 100,0 85,7 65,4 50,6 

B-3-5 Spokojnosť poistencov 5 % 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

Body     64,3 52,6 85,5 81,6 68,2 61,4 

  Tabuľka 19: Vzťahy s poskytovateľmi – výška úhrad v Sk pre capita, resp. per ambulancia 

 
  Zdroj: Model zdravotnej poisťovne Dôvera pre Združenie zdravotných poisťovní, 2007 
  Poznámka: Údaje za stomatológov sú per ambulancia, za ostaných per capita 

Cenové 
podmienky Ukazovateľ VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-4-1 Všeobecný lekár pre dospelých 48,9 49,2 49,6 54,1 53,3 74,7 

B-4-2 Všeobecný lekár pre deti a dorast 81,1 84,7 83,6 89,9 84,7 105,3 

B-4-3 Gynekológ 32,4 32,4 33,4 35,8 33,4 35,9 

B-4-4 Stomatológ 94 364 96 885 112 011 117 053 122 094 96 885 

  Tabuľka 20: Vzťahy s poskytovateľmi – výsledné hodnotenie 

 
  Zdroj: Model zdravotnej poisťovne Dôvera pre Združenie zdravotných poisťovní, 2007 

Cenové 
podmienky Ukazovateľ Váhy VšZP SZP Apollo Dôvera Union EZP 

B-4-1 Všeobecný lekár pre dospelých 25 % 65,5 65,9 66,4 72,4 71,3 100,0 

B-4-2 Všeobecný lekár pre deti a dorast 25 % 77,0 80,4 79,4 85,4 80,4 100,0 

B-4-3 Gynekológ 25 % 90,2 90,2 93,0 99,6 93,0 100,0 

B-4-4 Stomatológ 25 % 77,3 79,4 91,7 95,9 100,0 79,4 

Body     77,5 79,0 82,6 88,3 86,2 94,8 

BLOK 4 - VZŤAHY S POSKYTOVATEĽMI 

 

Posledný blok sleduje platby poskytovateľom na zákla-
de modelu cenových podmienok ktorý vytvorila zdravotná 
poisťovňa Dôvera a. s. pre Združenie zdravotných pois-
ťovní. Bol zostavený ako simulácia platobného systému pri 
prepočte na model jednej zdravotnej poisťovne v pod-
mienkach SR. Základné podmienky boli zostavené z niekoľ-
kých zdrojov: 

• Národné centrum zdravotníckych informácií: Zdra-
votnícka ročenka Slovenskej republiky 2005 

• Štatistický úrad Slovenskej republiky: Vekové zlo-
ženie obyvateľstva Slovenskej republiky 2005 

• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: 
Správa o stave vykonávania verejného zdravotného 
poistenia na rok 2005 

• Interná analýza zdravotnej poisťovne Dôvera 

Model porovnáva cenové dopady na úhrady: všeo-
becných lekárov (praktických lekárov pre dospelých, prak-
tických lekárov pre deti a dorast), gynekológov a stoma-
tológov.  

Hodnotenia sú uvedené v Tabuľkách 19 a 20. 

 

 

PROFILY ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ 

 

Na nasledujúcich stranách sú v tabuľkách prehľadne 
zhrnuté profily zdravotných poisťovní s hodnoteniami jed-
notlivých ukazovateľov a porovnaním voči zdravotnej pois-
ťovni, ktorá je lídrom v danom ukazovateli. 

PETER PAŽITNÝ 
ANGELIKA SZALAYOVÁ 

ROMAN MAĎAR 
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PROFIL ZP UNION 

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota Hodnota 
líder 

Body Váha Body po 
prevážení 

Body 
spolu 

Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 1,36 2,08 65 40 % 26 

83 B Platobná schopnosť 0,24 0,27 90 30 % 27 

Úspešnosť výberu poistného 0,99 0,99 100 30 % 30 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 20 20 100 75 % 75 

97 A Produkty súvisiace so ZS 8 8 100 20 % 20 

Produkty nesúvisiace so ZS 1 3 33 5 % 2 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 5 9 56 30 % 17 

68 C 

Objednávkový a asistenčný systém 5 5 100 30 % 30 

Informovanie poistencov 3 6 50 25 % 13 

Obslužnosť 11 554 7 552 65 10 % 7 

Spokojnosť poistencov 1 2 50 5 % 3 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 53 75 71 25 % 18 

86 B 
Všeobecný lekár pre deti a dorast 85 105 80 25 % 20 

Gynekológ 33 36 93 25 % 23 

Stomatológ 122 094 122 094 100 25 % 25 

SPOLU             334 A 

PROFIL ZP DÔVERA 

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota 
Hodnota 

líder Body Váha 
Body po 

prevážení 
Body 
spolu Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 2,08 2,08 100 40 % 40 

99 A Platobná schopnosť 0,27 0,27 100 30 % 30 

Úspešnosť výberu poistného 0,96 0,99 97 30 % 29 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 6,93 20 35 75 % 26 

43 C Produkty súvisiace so ZS 6 8 75 20 % 15 

Produkty nesúvisiace so ZS 1,5 3 50 5 % 3 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 9 9 100 30 % 30 

82 A 

Objednávkový a asistenčný systém 3 5 60 30 % 18 

Informovanie poistencov 6 6 100 25 % 25 

Obslužnosť 8 813 7 552 86 10 % 9 

Spokojnosť poistencov 0 2 0 5 % 0 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 54 75 72 25 % 18 

88 B 
Všeobecný lekár pre deti a dorast 90 105 85 25 % 21 

Gynekológ 36 36 100 25 % 25 

Stomatológ 117 053 122 094 96 25 % 24 

SPOLU             312 A 
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PROFIL ZP APOLLO 

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota 
Hodnota 

líder Body Váha 
Body po 

prevážení 
Body 
spolu Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 1,75 2,08 84 40 % 34 

84 B Platobná schopnosť 0,18 0,27 67 30 % 20 

Úspešnosť výberu poistného 0,98 0,99 99 30 % 30 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 8,3 20 42 75 % 31 

47 C Produkty súvisiace so ZS 6 8 75 20 % 15 

Produkty nesúvisiace so ZS 0,5 3 17 5 % 1 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 9 9 100 30 % 30 

86 A 

Objednávkový a asistenčný systém 3 5 60 30 % 18 

Informovanie poistencov 6 6 100 25 % 25 

Obslužnosť 7 552 7 552 100 10 % 10 

Spokojnosť poistencov 1 2 50 5 % 3 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 50 75 66 25 % 17 

83 B 
Všeobecný lekár pre deti a dorast 84 105 79 25 % 20 

Gynekológ 33 36 93 25 % 23 

Stomatológ 112 011 122 094 92 25 % 23 

SPOLU             299 B 

  PROFIL EURÓPSKA ZP 

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota 
Hodnota 

líder Body Váha 
Body po 

prevážení 
Body 
spolu Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 1,90 2,08 91 40 % 37 

83 B Platobná schopnosť 0,15 0,27 56 30 % 17 

Úspešnosť výberu poistného 0,97 0,99 98 30 % 29 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 10,03 20 50 75 % 38 

53 C Produkty súvisiace so ZS 6 8 75 20 % 15 

Produkty nesúvisiace so ZS 0 3 0 5 % 0 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 5 9 56 30 % 17 

61 C 

Objednávkový a asistenčný systém 3 5 60 30 % 18 

Informovanie poistencov 4 6 67 25 % 17 

Obslužnosť 14 920 7 552 51 10 % 5 

Spokojnosť poistencov 2 2 100 5 % 5 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 75 75 100 25 % 25 

95 A 
Všeobecný lekár pre deti a dorast 105 105 100 25 % 25 

Gynekológ 36 36 100 25 % 25 

Stomatológ 96 885 122 094 79 25 % 20 

SPOLU             291 B 
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Mesačný newsletter o zdravotnej politike Into Balance v elektronickej podobe (ako *.pdf súbor) si môžete v anglickej i slovenskej 
mutácii bezplatne objednať na e-mailovej adrese newsletter@hpi.sk, kde radi prijmeme aj Vaše pripomienky, názory a komentáre.  

Ročné predplatné (12 čísel) tlačenej verzie newslettera stojí v rámci Slovenska 1500 Sk , do zahraničia 2000 Sk. 
Obejdnávkový formulár nájdete na www.hpi.sk. 
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  PROFIL VŠEOBECNÁ ZP  

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota 
Hodnota 

líder Body Váha 
Body po 

prevážení 
Body 
spolu Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 1,10 2,08 53 40% 21 56 D 

Platobná schopnosť 0,06 0,27 21 30% 6 

Úspešnosť výberu poistného 0,95 0,99 95 30% 29 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 4 20 20 75% 15 20 D 

Produkty súvisiace so ZS 0 8 0 20% 0 

Produkty nesúvisiace so ZS 3 3 100 5% 5 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 5 9 56 30% 17 64 C 

Objednávkový a asistenčný systém 3 5 60 30% 18 

Informovanie poistencov 6 6 100 25% 25 

Obslužnosť 35749 7552 21 10% 2 

Spokojnosť poistencov 1 2 50 5% 3 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 49 75 66 25% 16 77 D 

Všeobecný lekár pre deti a dorast 81 105 77 25% 19 

Gynekológ 32 36 90 25% 23 

Stomatológ 94364 122094 77 25% 19 

SPOLU             218 D 

  PROFIL SPOLOČNÁ ZP  

 

Parameter Ukazovateľ Hodnota 
Hodnota 

líder Body Váha 
Body po 

prevážení 
Body 
spolu Rating 

finančná 
ochrana 
poistenca 

Likvidita (current ratio) 1,20 2,08 58 40% 23 74 C 

Platobná schopnosť 0,18 0,27 68 30% 21 

Úspešnosť výberu poistného 0,99 0,99 100 30% 30 

služby 
a produkty 

Produkty nad rámec rozsahu ZS 0 20 0 75% 0 10 D 

Produkty súvisiace so ZS 2 8 25 20% 5 

Produkty nesúvisiace so ZS 3 3 100 5% 5 

klientsky 
servis 

Poradenstvo a klientservis 5 9 56 30% 17 53 D 

Objednávkový a asistenčný systém 3 5 60 30% 18 

Informovanie poistencov 4 6 67 25% 17 

Obslužnosť 59902,2 7552 13 10% 1 

Spokojnosť poistencov 0 2 0 5% 0 

vzťahy  
s poskyto-
vateľmi 

Všeobecný lekár pre dospelých 49 75 66 25% 16 79 D 

Všeobecný lekár pre deti a dorast 85 105 80 25% 20 

Gynekológ 32 36 90 25% 23 

Stomatológ 96885 122094 79 25% 20 

SPOLU             215 D 
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