VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2009

Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava
Slovenská republika
telefón: 0850 003 333
E-mail: union@union.sk
Web: www.unionzp.sk
IČO: 36284831
IČ DPH: SK 2022152517
Union zdravotná poisťovňa, a. s. bola založená 9. marca 2006.

Správa predstavenstva
Úvod
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len “Union”) bola založená v roku 2006
a pôsobí v oblasti verejného zdravotného poistenia. Vďaka možnosti využiť poznatky
a skúsenosti zo zdravotného poistenia v rámci skupiny Eureko, ako aj skúsenosti
z individuálneho zdravotného poistenia Union poisťovne, a. s. založenie Union
zdravotnej poisťovne predstavuje prirodzené rozšírenie pôsobenia skupiny Eureko na
Slovensku.
Kľúčové hodnoty
Byť súčasťou skupiny Eureko znamená pracovať v súlade so základnými princípmi
a zdieľať niektoré kľúčové hodnoty. Tie, ktorými sa riadime, majú korene vo vzájomnej
spolupráci, kde sú klienti zároveň aj majiteľmi. Konkrétne to znamená, že správanie
každého zamestnanca a manažéra Unionu je v súlade s nasledovnými kľúčovými
hodnotami:
klient na prvom mieste
inovácia
orientácia na výsledky

spravodlivosť
zainteresovanosť
transparentnosť

Vízia
Prispievať k zlepšovaniu sektoru slovenského zdravotného poistenia tým, že budeme
modernou a profesionálnou poisťovňou, ktorá bude stáť na strane svojich klientov
prostredníctvom proaktívneho a nebyrokratického prístupu. Priniesť na slovenský trh
nový spôsob riadenia zdravotnej starostlivosti založený na profesionálnej skúsenosti
v oblasti zdravotného poistenia skupiny Eureko, ktorá dosahuje vysokú úroveň služieb
a kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej našim klientom. Získať a udržať si lojalitu
týchto klientov poskytovaním rýchlych, efektívnych a spoľahlivých služieb, ktorými je
značka Union už dlho známa.

Poslanie
Vytvárať hodnotu pre klientov, akcionárov a zamestnancov a udržiavať s nimi vyvážené
transparentné a etické vzťahy. Uplatňovaním excelentných služieb, proaktivity a inovácie
sa snažiť o to, aby sme sa stali spoločnosťou, s ktorou sa dobre spolupracuje, a aby
sme našim klientom ponúkali jedinečný rozsah zdravotného krytia a benefitov.
Stratégia
V súlade s vyššie uvedeným si Union zdravotná poisťovňa stanovila tri ciele, na splnenie
ktorých bude nasmerovaná naša stratégia.
1. Stať sa lídrom v kvalite zdravotnej starostlivosti a v prevencii;
2. Zamerať sa na prevádzkovú excelentnosť
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3. Vytvoriť technický zisk posilneným výberom poistného a prísnejšou kontrolou
nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Prehľad roku 2009
V roku 2009 bola väčšina aktivít spoločnosti zameraná na znižovanie dopadov
ekonomickej krízy. Jedným z jej dopadov bolo nižšie predpísané poistné na jedného
poistenca, nakoľko sa nezamestnanosť zvýšila (poistenci štátu platia približne 1/3
z poistného zamestnancov) a mzdy nerástli, alebo sa dokonca u niektorých poistencov
znížili (výška poistného u zamestnancov je závislá od výšky mzdy). Navyše vyšší počet
platiteľov poistného mal problémy s plnením svojich zmluvných povinností s následkom
neskorého platenia alebo úplného neplatenia poistného.
V snahe čeliť tejto skutočnosti vedenie spoločnosti hneď od začiatku roka zaviedlo
prísne opatrenia na posilnenie procesov výberu poistného a na zamedzenie nárastu
nákladov na zdravotnú starostlivosť. V roku 2009 neboli zvýšené žiadne ceny za
zdravotnú starostlivosť a v niektorých prípadoch sa dokonca znížili. Znížili sa tiež
prevádzkové náklady.
Napriek zavedeným opatreniam nebolo možné úplne zabrániť dopadu krízy, preto Union
zdravotná poisťovňa ukončila rok 2009 s technickou stratou vo výške približne 8,7 mil. €
a celkovou stratou okolo 16,5 mil. €. Hoci sa zisk vzhľadom na spornú legislatívu z roku
2007 nemôže použiť v prospech akcionárov, všetky straty však musia plne znášať.
Straty z roku 2009 sa pokryli z existujúceho základného imania, solventnosť Union
zdravotnej poisťovne ostáva vysoká. Vzhľadom na zavedené opatrenia v roku 2009
vedenie spoločnosti očakáva, že v roku 2010 Union zdravotná poisťovňa znova
dosiahne technický zisk.
V súvislosti s prílivom nových klientov bol rok 2009 pokojnejší, nakoľko sa pre našu
poisťovňu rozhodlo 28 300 nových klientov, z ktorých 19 200 bolo potvrdených
účinnosťou od 1. januára 2010. Počet klientov, ktorí odišli z našej poisťovne, bol
približne rovnaký, a preto počet klientov a trhový podiel ostal takmer nezmenený –
367 000 klientov a 7%-ný podiel na trhu. Znova sa ukázalo, že Union zdravotná
poisťovňa sa po prvom hektickom roku stabilizovala a stala sa príťažlivou zdravotnou
poisťovňou schopnou pritiahnuť nových klientov a udržať si klientov existujúcich.
V oblasti interných procesov bola výzvou najmä EURO konverzia k 1. januáru 2009,
ktorú sme úspešne zvládli. Navyše sa zintenzívnili externé revízne činnosti a kontroly
v oblasti platenia poistného. Počas roku 2009 sa zlepšili klientske služby na kontaktných
miestach a v Zákazníckom centra Union zdravotnej poisťovne, čo umožňuje venovať sa
viacerým aktivitám okamžite bez potreby zapojenia ostatných pracovísk.
V porovnaní s dramatickým zasahovaním do systému zdravotného poistenia v roku
2007 zo strany slovenskej vlády (vrátane zákazu rozdelenia zisku a obmedzeniu
administratívnych nákladov na 3,5%) bol rok 2009 rokom pokojným. Jediným veľkým
krokom slovenskej vlády s negatívnym dopadom na súkromné zdravotné poisťovne
v roku 2009 bolo, že už nemôžu previesť poistný kmeň za odplatu.
Počas roku 2009 sa počet zamestnancov zvýšil z 269 k 1. januáru na 289 k 31.
decembru. Tento nárast sa uskutočnil s cieľom dosiahnuť kompletnú administráciu
všetkých prvkov zdravotného poistenia za súčasného zvyšovania efektivity tak, aby
celkový počet zamestnancov ostal viac-menej stabilný.
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Hlavné udalosti v roku 2009
o

o

V máji bol projekt Union zdravotnej poisťovne „Zdravé komunity“, ktorý je
zameraný na zlepšenie zdravia rómskej populácie a propagáciu vzdelávania
v oblasti zdravotnej starostlivosti v rómskych osadách na východnom a strednom
Slovensku, nominovaný na cenu Via Bona Slovakia 2009 s uznaním za
“dlhodobý pozitívny vplyv spoločnosti na slovenskú spoločnosť” a získal
nomináciu na cenu Gypsy Spirit 2009 za “najrozsiahlejší projekt zameraný na
zlepšenie životných podmienok rómskej komunity“.
V novembri Union zdravotná poisťovňa po tretíkrát vo svojej histórii získala
prestížnu „Zlatú mincu“ v kategórii zdravotného poistenia za svoj inovatívny
prístup a nadštandardné služby pre klientov.

Ambície a ciele
Ako potvrdzujú klienti a odborníci Union zdravotná poisťovňa už dosiahla prvotriednu
úroveň klientskych služieb a klientskych výhod. Union zdravotná poisťovňa bude túto
skutočnosť využívať pre postupný rast svojho klientskeho portfólia a zároveň na vývoj
nových ešte lepších riešení. Kľúčovým prvkom bude riadenie vzťahov s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť efektívnu a vysoko kvalitnú liečbu našich
klientov.
Skutočnosť, že vláda a parlament sa v roku 2007 rozhodli urobiť pôsobenie súkromných
poisťovní na slovenskom trhu menej atraktívnym, nemení dlhodobú stratégiu a vieru
skupiny Eureko a spoločnosti Union zdravotná poisťovňa v slovenský poistný trh.
Skutočnosť, že Eureko má na Slovensku dve dcérske spoločnosti (Union zdravotná
poisťovňa, a. s. a Union, poisťovňa a. s.) ponúka príležitosť na intenzívnu spoluprácu
v zlepšovaní služieb klientom, klientskych výhod, v nábore klientov a efektívnosti
nákladov. V nasledujúcich rokoch budú klienti pociťovať výhody tejto skutočnosti, ktorá
je jedinečnou na slovenskom trhu.

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility)
Ako člen skupiny Eureko Union zdravotná poisťovňa zastáva filozofiu pozitívnej
interakcie so spoločenským prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto
interakciu cez účasť a sponzorstvo rôznych špecifických projektov a organizácií. Počas
roku 2009 Union zdravotná poisťovňa spolu so spoločnosťou Eureko pokračovali
v podpore projektu Zdravé komunity, ktorý je zameraný na zlepšenie zdravia rómskej
populácie a propagovanie zdravotné vzdelávania v 67 rómskych osadách na východnom
a strednom Slovensku s priamym dopadom na 45 000 ľudí. Od roku 2007 Union
investoval 497 000 € do očkovania rómskej populácie nad rámec povinného očkovania
podľa zákona o verejnom zdravotnom poistení. V podpore budeme pokračovať aj v roku
2010. Návštevnosť preventívnych prehliadok v lokalitách pôsobenia projektu podarilo
zvýšiť o približne 20% oproti priemeru celej SR. Projekt bol prezentovaný na pôde
Európskej komisie a jeho prípadová štúdia bude v roku 2010 vydaná Svetovou
zdravotníckou organizáciou (World Health Organisation).
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Registračné údaje spoločnosti
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 1
Slovenská republika
Telefón: 0850 00 33 33
E-mail: union@union.sk
Web stránka: www.unionzp.sk
Union zdravotná poisťovňa, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3832/B, právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36284831
IČ DPH: SK 2022152517
Základné imanie: 72 053 960 €
Podiel akcionára na základnom imaní:
Eureko B. V. – počet akcií 2 170 300, t. j. 100%-ný podiel na základnom imaní

5

Orgány spoločnosti
Dozorná rada
Willem Antonius Jozef van Duin
Jacobus Maria Buckens
Dušan Zemánek
Michal Nastula
Viera Poludvorná
Ryan Florijn
Martin Vochyan

predseda dozornej rady do 11.11.2009
predseda dozornej rady od 12.11.2009
člen dozornej rady do 30.9.2009
člen dozornej rady do 30.9.2009
členka dozornej rady do 30.9.2009
člen dozornej rady od 11.6.2009
člen dozornej rady od 1.10.2009

Predstavenstvo
Tibor Bôrik
Elena Májeková
Bjarne Jorgen Slorup
Boris Masloviec
Martin Hargaš

predseda predstavenstva
členka predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva

Organizačná štruktúra k 31.12. 2009
Sekcia podporných činností
Sekretariát
Úsek ľudských zdrojov
Odbor vnútornej kontroly

Sekcia služieb klientom a revíznych činností
Call centrum
Úsek služieb klientom
Úsek revíznych a zdravotných činností

Sekcia ekonomiky a informatiky
Úsek informatiky
Úsek účtovníctva a controllingu
Úsek vnútorných služieb
Finančný odbor
Odbor analýz a prognóz

Sekcia nákupu zdravotnej starostlivosti a programov zdravia
Úsek nákupu zdravotnej starostlivosti
Odbor programov zdravia

Sekcia marketingu a získavania klientov
Úsek marketingu
Úsek rozvoja a kvality služieb

Sekcia právnych činností
Odbor právnych činností
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Skupina Eureko
Eureko je medzinárodná finančná skupina registrovaná v Holandsku, poskytujúca
finančné služby, ktorej hlavnou činnosťou je poisťovníctvo.
Má spoločnosti v 11 krajinách s viac ako 20 000 zamestnancami. Skupina Eureko
ponúka široké spektrum poistení – životné a neživotné, dôchodkové produkty, zdravotné
poistenie, ako aj správu aktív a bankovníctvo. Jeho hlavnými akcionármi je Asociácia
Achmea a Rabobank. Celkové aktíva Eureka predstavujú viac než 93 miliárd EUR.
Filozofiou Eureka je vybudovať integrovanú celoeurópsku skupinu, skladajúcu sa
z lídrov na trhoch, kde pôsobia jej spoločnosti.
Skupina v súčasnosti zahŕňa:
• Achmea, Holandsko a Luxembursko: ponúka firemným aj individuálnym klientom
v krajinách Beneluxu širokú škálu poisťovacích, bankových, hypotekárnych
produktov a iných súvisiacich služieb. V súčasnosti je Achmea jednotkou na
holandskom trhu poistenia. www.achmea.nl
•

Avéro Insurance, Belgicko: významný hráč na trhu so širokou ponukou produktov
neživotného poistenia pre fyzické aj právnické osoby. Spoločnosť významne pôsobí
aj v oblasti poistenia prepravy. www.avero.be

•

Eureko Romania, Rumunsko: ponúka širokú škálu produktov a služieb životného,
neživotného a zdravotného poistenia. Pôvodne pôsobilo na trhu ako Interamerican,
vo februári 2009 spoločnosť zmenila značku na Eureko. Je lídrom na trhu
zdravotného poistenia. Je navyše lídrom v zavádzaní inovatívnych produktov na
rumunskom poistnom trhu a trhu dôchodkového poistenia. www.eureko.ro

•

Eureko Sigorta, Turecko: je poisťovňa, ktorá ponúka širokú škálu produktov
neživotného poistenia. Podiel Eureka v jej neživotnom poistení tvorí 80%.
www.eurekosigorta.com.tr

•

Friends First, Írsko: poskytuje dôchodkové poistenie, investičné produkty a životné
poistenie. www.friendsfirst.ie

•

Império, Francúzsko: je aktívna v špecializovanom segmente portugalskej
komunity na francúzskom trhu životného poistenia. www.imperio.fr

•

Interamerican, Grécko: pôsobí v Grécku už viac ako 37 rokov a jej značka je
synonymom kvality a inovácie. Spoločnosť je dvojkou na trhu životného ako aj
neživotného poistenia. www.interamerican.gr

•

Interamerican, Bulharsko: je prvom zahraničnou poisťovňou v Bulharsku
a v súčasnosti malý, ale ambiciózny hráč. Spoločnosť ponúka produkty životného aj
neživotného poistenia prostredníctvom distribučných kanálov. www.interamerican.bg

•

Interlife, Cyprus: ponúka komplexné služby v životnom, neživotnom ako aj
zdravotnom poistení. Spoločnosti patrí 5. miesto v životnom poistení.
www.interlife.com.cy
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•

Oranta, Rusko: je úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou s kľúčovou pôsobnosťou
predovšetkým v Moskve a Petrohrade a väčších ruských mestách. Portfólio činnosti
spoločnosti Oranta je zmiešané, s dôrazom na poistenie motorových vozidiel a
majetku. www.oranta-sk.ru

•

Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa, Slovensko: sú sesterské
poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu poskytujúce jedinečnú
kombináciu produktov verejného zdravotného poistenia a nadštandardného
zdravotného pripoistenia, životného poistenia, cestovného poistenia ako aj
neživotného poistenia pre občanov ako aj firmy. www.union.sk, www.unionzp.sk

Rating finančnej sily a dlhodobej úverovej spôsobilosti (Standard & Poor’s):
Skupina Eureko A + Výhľad: negatívny

Predstavenstvo Eureko B. V.
Willem van Duin – predseda a CEO
Gerard van Olphen – podpredseda a CFO

Ďalší členovia
Jeroen van Breda Vriesman
Danny van der Eijk
Thomas van Rijckevorsel

Sídlo: Eureko B.V., Handelsweg 2, registrovaná v Chamber of Commerce (Obchodná
komora) v Utrechte , registračné číslo 33235189.
Korešpondenčná adresa: PO Box 866, 3700 AW Zeist, Holandsko
Právna forma: Spoločnosť s ručením založená v súlade s holandskou legislatívou.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

SÚVAHA
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

POZNÁMKY
k účtovnej závierke k 31. decembru 2009

1. Úvod
1.1. Základné údaje o zdravotnej poisťovni
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku podľa zápisu v obchodnom registri:
Zmena obchodného mena:
Zapísaná v obchodnom registri:
Právna forma:
Hlavný predmet činnosti:

IČO:
DIČ:
(ďalej aj „zdravotná poisťovňa“ alebo „UZP“)

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
9.3.2006 pod obchodným názvom Medicare, zdravotná
poisťovňa a.s.
12.4.2006 na Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Okresný súd Bratislava I, vložka číslo 3832/B, oddiel: Sa
akciová spoločnosť
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v zmysle
povolenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou č.SK12/000019/2005 zo dňa 13.2.2006
36 284 831
2022152517

1.2. Akcionári zdravotnej poisťovne
Jediným akcionárom UZP je :
Názov (obchodné meno):
Sídlo :
Zapísaný:

Eureko B.V.
Handelsweg 2, Zeist 3707NH, Holandsko
v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory
pre Utrecht a okolie Holandsko, č. sp. 33235189

Výška podielu akcionára na základnom imaní predstavuje 100%.
Základné imanie zdravotnej poisťovne:
Menovitá hodnota akcie po premene a zaokrúhlení v EUR: 33,20
Menovitá hodnota základného imania po premene v EUR: 72.053.960
počet akcií:
druh akcií:

2.170.300
kmeňové, forma akcie: na meno, podoba: zaknihované

Akcie zdravotnej poisťovne nie sú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani v zahraničí,
a to ani na trhu kótovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom trhu a ani na žiadnom inom trhu burzy
cenných papierov. Zmena podoby a formy akcií zdravotnej poisťovne je zakázaná.
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách v znení neskorších predpisov.
Práva a povinnosti akcionára sú podrobne upravené v Stanovách akciovej spoločnosti Union zdravotná poisťovňa,
a. s.
Zdravotná poisťovňa vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
UZP sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Eureko B.V. Konsolidovanú účtovnú závierku je
možné získať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.
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1.3. Orgány zdravotnej poisťovne
Dňom 1.11.2004 nadobudol platnosť zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), ktorý
upravuje postavenie zdravotných poisťovní ako akciových spoločností a podmienky na vykonávanie verejného
zdravotného poistenia.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené
v Stanovách zdravotnej poisťovne.
PREDSTAVENSTVO je štatutárnym orgánom zdravotnej poisťovne, ktorý riadi činnosť UZP:
Predseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Tibor Bôrik
Martin Hargaš
Elena Májeková
Boris Masloviec
Bjarne Jorgen Slorup

DOZORNÁ RADA je najvyšší kontrolný orgán zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené v Stanovách
zdravotnej poisťovne:
Člen:
Willem Antonius Jozef van Duin do 11.11.2009
Člen:
Jacobus Maria Buckens od 12.11.2009
Člen
Dušan Zemánek do 30.9.2009
Člen:
Michal Nastula do 31.8.2009
Člen:
Viera Poludvorná do 30.9.2009
Člen:
Ryan Florijn od 11.6.2009
Člen:
Martin Vochyan od 1.10.2009.

1.4. Odbor vnútornej kontroly
ODBOR VNÚTORNEJ KONTROLY zodpovedá za výkon vnútornej kontroly, kontroluje dodržiavanie zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných organizačných aktov riadenia a postupov v činnosti
zdravotnej poisťovne.

1.5. Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet
zamestnancov
Zamestatnci
Počet členov štatutárnych
orgánov
Počet členov dozorných
orgánov

2008
241

2009
252

5

5

4

3

1.6. Dôvod zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka UZP k 31. decembru 2009 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2009 do 31.
decembra 2009.

1.7. Právna úprava
UZP vykonáva verejné zdravotné poistenie a s tým súvisiace činnosti v súlade s nasledovnými právnymi
predpismi, najmä:
• zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• 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,
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•
•
•
•
•

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z
príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky číslo 22930/2005-74 zo dňa 30. novembra 2005 a 22933/2005-74 zo dňa 14.
decembra 2005 v znení neskorších predpisov.

V roku 2009 boli schválené viaceré právne predpisy upravujúce problematiku verejného zdravotného poistenia,
najmä:
•

•
•
•
•

významou zmenou bolo schválenie zákona č. 533/2009 Z. z ., ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení 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 ktorým NR SR dňa 3.12.2009, napriek výhradám Protimonopolného úradu
SR, s účinnosťou od 1.1.2010 schválila zlúčenie štátnych zdravotných poisťovní (Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, a.s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s.)
významnou zmenou bolo schválenie novely zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 580/2004 Z.z.
(zákonom č. 192/2009 Z. z.), na základe ktorej zdravotná poisťovňa s účinnosťou od 1.6.2009 môže
vydávať rozhodnutia na predpis dlžného poistného formou výkazu nedoplatkov
vyhláška MZ SR č. 365/2009 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré môže obstarať zdravotná
poisťovňa, s účinnosťou od 1.10.2009
vyhláška MZ SR č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na
poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti, s účinnosťou od 1.1.2010
zákon č. 402/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ktorým sa novelizuje
zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch, s účinnosťou od 1.12.2009.

V súčasnosti prebieha legislatívny proces dvoch noviel zákona č. 581/2004 Z. z. (ku dňu 10.2.2010 v štádiu
predloženého materiálu na rokovanie NR SR v druhom čítaní), a to:
• vládneho návrhu novely zákona č. 581/2004 Z. z., ktorým sa o. i. zásadným spôsobom mení spôsob a
podmienky schvaľovania liečby poistencom v cudzine
• poslaneckého návrhu novely zákona č. 581/2004 Z. z., podľa ktorého bude môcť spory medzi zdravotnými
poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rozhodovať rozhodcovský súd a súčasne sa určuje
hranica (10 %), ktorú musia zdravotné poisťovne dodržať pri znížení finančného rozsahu poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a to bez akejkoľvek väzby na poistný kmeň, prípadne špecifiká potreby zdravotnej
starostlivosti pre daný región.

Účtovníctvo je vedené v súlade s internými organizačnými predpismi a internými riadiacimi normami UZP, ktorými
sú aplikované vyššie uvedené právne predpisy v podmienkach zdravotnej poisťovne.

1.8. Vplyv finančnej krízy a ekonomického spomalenia
Kríza na medzinárodných finančných trhoch, ktorá začala v roku 2008, sa prejavila v reálnom hospodárstve
čiastočne už koncom minulého roka a vo významnej miere potom v roku 2009. Vedenie UZP analyzovalo počas
roka 2009 vývoj finančnej krízy a jej možný vplyv na ekonomické spomalenie a dopad na:
a) obchodné aktivity UZP, a to aj v súvislosti so schopnosťou UZP aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti
(tzv. going concern);
b) jednotlivé položky vykázané v predkladanej účtovnej závierke, predovšetkým z pohľadu adekvátnosti ich
ocenenia, zohľadnenia neistoty súvisiacej s uskutočnenými odhadmi a z toho vyplývajúcej prípadnej
významnej chyby v tejto účtovnej závierke; a
c) významné riziká, ktorým UZP čelí - predovšetkým vplyv na jej budúce hospodárske výsledky.
Na základe uvedenej analýzy, vedenie UZP predpokladalo významný dopad na výšku predpísaného poistného a
úspešnosť jeho výberu ako aj na výšku čerpania zdravotnej starostlivosti. Za celý rok 2009 konštatujeme, že kvôli
výrazne negatívnemu vývoju hospodárstva Slovenskej republiky sa predpokladaný dopad na UZP naplnil, keď
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predpísané poistné na poistenca oproti minulému roku rástlo len minimálne (aj vzhľadom k nárastu počtu
nezamestnaných v ekonomike, za ktorých platí poistné štát, a ktorých predpísané poistné je nižšie ako priemerné
predpísané poistné ekonomicky aktívnych poistencov) a úspešnosť jeho výberu sa zhoršila, čo malo vplyv na
nárast opravných položiek k pohľadávkam k poistnému. Zvýšenie nezamestnanosti viedlo tiež k vyššiemu čerpaniu
zdravotnej starostlivosti, kde sa štatisticky potvrdilo, že poistenec v stave nezamestnanosti čerpá viacej zdravotnej
starostlivosti ako zamestnaný poistenec.
UZP naďalej podniká také kroky, aby bola stabilne zabezpečená schopnosť pokračovať v činnosti (going concern),
a aby hospodárske výsledky neboli významne nepriaznivo ovplyvnené ekonomickým spomalením. V tejto
súvislosti ide predovšetkým o kroky v oblasti nastavenia takých zmluvných podmienok pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktoré zohľadňujú aj očakávaný budúci vývoj a kroky v oblasti vlastných prevádzkových
nákladov. Na základe uvedenej analýzy sa domnievame, že je zabezpečená adekvátnosť ocenenia jednotlivých
položiek účtovnej závierky a uskutočnených odhadov, ktoré sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

2. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
2.1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania zdravotnej poisťovne.
Tento predpoklad je podporený postojom jediného akcionára UZP, ktorý v roku 2009 schválil obchodno-finančný
plán na obdobie 2010-2012, predložený predstavenstvom zdravotnej poisťovne, v ktorom v nasledujúcich rokoch
UZP očakáva pozitívny výsledok cash-flow.
Sumárne hodnoty v tejto účtovnej závierke nemusia z dôvodu zaokrúhľovania predstavovať presný súčet
prezentovaných čísel a zobrazené percentá nemusia presne odrážať podiely absolútnych hodnôt.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou počas účtovného obdobia konzistentne
aplikované.
Pri zostavovaní účtovnej závierky vedenie Spoločnosti používa odhady, predpoklady a úsudky, ktoré ovplyvňujú
používanie účtovných metód a zásad a vykazované sumy majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a
súvisiace predpoklady sú používané na základe historickej skúsenosti a iných rôznych faktorov, ktoré sa považujú
za primerané za daných okolností. Ich výsledky tvoria základ pre rozhodovanie o zostatkovej hodnote majetku a
záväzkov, ktorá nie je zjavná z iných zdrojov. Aktuálne výsledky sa môžu odlišovať od týchto odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované. Ak sa úprava odhadov týka len bežného roku,
vykazuje sa v roku, kedy k tejto úprave došlo. Ak sa úprava týka bežného obdobia aj budúcich období, vykazuje
sa v bežnom období a budúcich obdobiach.
2.2. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
a) Spôsob ocenenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku :
V zmysle § 24 a § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dlhodobý hmotný
a dlhodobý nehmotný majetok bol oceňovaný v obstarávacích cenách pri obstaraní.
Dlhodobý hmotný majetok v UZP predstavuje samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré
majú technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 996 EUR a ich doba použiteľnosti je dlhšia
ako jeden rok. Táto suma bola zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 60/2009 Z.z.
s účinnosťou od 1.3.2009 zvýšená na 1.700 EUR; túto zmenu UZP aplikuje od 1.4.2009.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér, ktorého ocenenie je vyššie ako 1.660 EUR a doba použiteľnosti
dlhšia ako jeden rok. Táto suma bola zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 60/2009 Z.z.
bola s účinnosťou od 1.3.2009 zvýšená na 2.400 EUR; túto zmenu UZP aplikuje od 1.4.2009.
Tento majetok bol zaraďovaný a účtovaný v obstarávacích cenách následne znížených o oprávky.
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Odpisy sú účtované ako náklad do Výkazu ziskov a strát rovnomernou metódou podľa doby životnosti nasledovne:
Druh majetku

Metóda odpisovania

Doba životnosti v rokoch

Budovy na vlastné použitie

rovnomerne

20

Pracovné stroje a zariadenia

rovnomerne

4-6

Výpočt., spoj. a kanc. technika

rovnomerne

4-6

Dopravné prostriedky

rovnomerne

4

Klimatizácia

rovnomerne

12

Inventár

rovnomerne

4-6

Dlhodobý nehmotný majetok

rovnomerne

4

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú účtované ako technické náklady a odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sú účtované ako netechnické náklady.
b) Drobný hmotný a nehmotný majetok :
UZP dlhodobý drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2.400 EUR a nižšia, nevykazuje ako súčasť
majetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo účtovaný do nákladov v obstarávacej cene.
UZP dlhodobý drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700 EUR a nižšia, nevykazuje ako súčasť
majetku, ale pri obstaraní je tento majetok priamo účtovaný do nákladov v obstarávacej cene.
Drobný hmotný majetok UZP sleduje na podsúvahových účtoch.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je poistený v spoločnosti Union poisťovňa, a.s.

2.3. Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov
Amortizačná schéma
UZP z obstarávacích nákladov časovo rozlišuje iba náklady na provízie. Doba amortizácie vychádza zo strednej
dĺžky trvania poistného vzťahu vypočítanej na základe pravdepodobností storna v jednotlivých rokoch trvania
poistného vzťahu, keďže v prihláškach na zdravotné poistenie sa neuvádza doba platnosti poistenia (má sa za to,
že poistný vzťah trvá na dobu neurčitú). Obstarávacie provízie sa vyplatili v roku 2006 a v tom čase sa očakávali
nasledovné pravdepodobnosti storná zmlúv:
Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť Pravdepodobnosť
storna v 1. roku
storna v 2. roku
storna v 3. roku storna v 4. roku storna v 5+ roku
poistenia
poistenia
poistenia
poistenia
poistenia
15,00%
13,00%
10,50%
7,50%
3,00%
Stredná dĺžka poistného vzťahu pri daných pravdepodobnostiach storna je 11 rokov. Na základe predpokladaných
čistých súčasných hodnôt projektovaných peňažných tokov týkajúcich sa poistených, na ktorých bola provízia
vyplatená, sa určila časť provízie, ktorá sa odpísala hneď v roku 2006 (rozdiel medzi celkovou províziou 2006
a hodnotou naakumulovanou v 11. roku poistenia), časť, ktorá sa bude odpisovať počas doby amortizácie (11
rokov) a tiež spôsob odpisovania. Z dôvodu opatrnosti a neistoty na trhu verejného zdravotného poistenia
súvisiacej so zmenami v legislatíve UZP skrátila dobu amortizácie na 5 rokov (kedy je podľa pôvodného plánu
odpísaná vyše polovica obstarávacích nákladov). Časť provízie, ktorá mala byť amortizovaná počas posledných 6
rokov, je realokovaná do začiatočných rokov tak, aby sa vzájomný pomer amortizácii v týchto jednotlivých rokoch
(vrátane roka 0 = 2006) nezmenil.
0

1

2

3

4

5

Amortizačná schéma upravená

39,00% 14,00% 13,00% 12,50% 11,50%

10,00%

Kumulatívne

39,00% 53,00% 66,00% 78,50% 90,00% 100,00%
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Časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie poistenia sa riadi amortizačnou schémou:
- v roku 2006 sa do nákladov zaúčtovalo 39% z provízií vyplatených v roku 2006 a do časového
rozlíšenia sa zaúčtovalo zvyšných 61% provízií,
- v roku 2007 sa do nákladov zaúčtovalo ďalších 14% z provízií vyplatených v roku 2006 a v
časovom rozlíšení zostalo 47% provízií,
- v roku 2008 sa do nákladov zaúčtovalo ďalších 13% z provízií vyplatených v roku 2006 a v
časovom rozlíšení zostalo 34% provízií,
- v roku 2009 sa do nákladov zaúčtovalo ďalších 12,5% z provízií vyplatených v roku 2006 a v
časovom rozlíšení zostalo 21,5% provízií,
- v roku 2010 sa do nákladov zaúčtuje ďalších 11,5% z provízií vyplatených v roku 2006 a v
časovom rozlíšení zostane 10% provízií,
- v roku 2011 sa do nákladov zaúčtuje zvyšných 10% z provízií vyplatených v roku 2006 a v
časovom rozlíšení zostane 0.
Okrem obstarávacích provízií vyplatených v roku 2006 sa v roku 2007 vyplatili udržiavacie provízie na zmluvy
uzavreté v roku 2006. Tieto udržiavacie provízie sa zaúčtovali do nákladov v roku 2008 pretože boli naviazané na
platnosť poistného vzťahu aj v roku 2008, ktorý vznikol na základe sprostredkovanej prihlášky v roku 2006.
Rovnako boli vyplatené uržiavacie provízie aj v roku 2008. Tieto udržiavacie provízie boli mesačne účtované do
nákladov roku 2009 pretože sú naviazané na platnosť poistného vzťahu aj v roku 2009, ktorý vznikol na základe
sprostredkovanej prihlášky v roku 2006. V budúcnosti už udržiavacie provízie vyplacané nebudú.
Impairment test = test na zníženie hodnoty aktív
Tento test slúži na overenie, či účtovná hodnota majetku, v tomto prípade časového rozlíšenia obstarávacích
nákladov, nie je vyššia ako ich návratná hodnota.
Predpoklady:
a) zákonom stanovené predpoklady: sadzby poistného, spôsob a výška prerozdeľovania poistného,
b) predpoklady UZP: počet poistencov, pravdepodobnosti stornovania zmlúv, štruktúra poisteného portfólia,
výška nákladov na zdravotnú starostlivosť, úspešnosť výberu poistného, riziková diskontná sadzba,
investičný výnos, ostatné služby.
c) makroekonomické predpoklady MF SR: nárast nominálnych miezd, inflácia.
Na základe uvedených predpokladov zdravotná poisťovňa vypočítala čistú súčasnú hodnotu budúcich peňažných
tokov týkajúcich sa poistených, na ktorých sa časové rozlíšenie obstarávacích nákladov vzťahuje. Táto hodnota je
vyššia než aktuálna hodnota časovo rozlíšených obstarávacích nákladov. Z uvedeného porovnania vyplýva, že
hodnota tohto majetku sa nemusí znížiť.

2.4. Prechod na euro
Od 1. januára 2009 je zákonným platidlom a menovou jednotkou na území Slovenskej republiky mena euro.
Od 1. januára 2009 sa účtovníctvo vedie v mene euro a účtovná závierka sa zostavuje v mene euro.
Majetok a záväzky a vlastné imanie sa k 1. januáru 2009 prepočítali konverzným kurzom zo slovenských korún na
menu euro.
Porovnateľné údaje boli prepočítané zo slovenských korún na menu euro konverzným kurzom v zmysle ustanovení
príslušných právnych predpisov.
Hodnota konverzného kurzu je 1 EUR = 30,1260 SKK.
2.5.
2.5.1. Prepočet údajov v cudzích menách na menu EURO
Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavali na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, prepočítajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
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2.6. Peniaze a peňažne ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peniaze v hotovosti, účty v bankách a ceniny.
Sú oceňované v nominálnej hodnote. V súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, § 2a, ods. 1, písm. e) tohto zákona je UZP klientom Štátnej pokladnice. Klient
Štátnej pokladnice je povinný zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici v zmysle § 12, ods. 1, písm. e) zákona č.
291/2002 Z. z. V zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. zriaďuje Štátna pokladnica pre svojich klientov účty vo VÚB, a.s.
na uskutočnenie hotovostných operácií. Majiteľom takéhoto účtu je Štátna pokladnica a klient má len právo
disponovať s týmto účtom.
Výber v hotovosti do pokladní bol realizovaný prostredníctvom hotovostného účtu vo VÚB, v zmysle pravidiel
Štátnej pokladnice.
UZP má založené nasledovné bankové účty :
-

príjmový účet pre výber poistného,
príjmový účet pre úhradu škody vzniknutej zdravotnej poisťovni z titulu zavineného protiprávneho konania iných
osôb voči jej poistencom (tzv. regresy),
výdavkový účet pre zdravotnú starostlivosť,
účet pre správnu činnosť,
účet pre hotovostné príjmy a výdavky správna činnosť,
účet pre hotovostné príjmy a výdavky zdravotná starostlivosť,
účty pre terminované vklady,
konsolidačný účet.

2.7. Prerozdeľovanie poistného
2.7.1.

Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa
§ 28 ods. 6 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 (ďalej len „zákon“) vydalo
Výnos MZ SR č. 22040/2005-SL z 5. septembra 2005 o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov
na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny
mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu.
Základom mesačného prerozdeľovania v roku 2009 bolo 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov, ktoré:
a) platiteľ poistného podľa § 11 ods.1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. zaplatil zdravotnej
poisťovni v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie
vykonáva,
b) platiteľ poistného podľa § 11 ods.1 písm. d) tohto zákona zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva
Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu
prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa § 27 odseku 4 zákona na
jedného prepočítaného poistenca.
Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného
prerozdeľovania podľa § 27 odseku 5 tohto zákona pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného
prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu
a) kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj „oprávnená zdravotná
poisťovňa“)
b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj „povinná zdravotná
poisťovňa“).
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „úrad“) doručí každej zdravotnej poisťovni do 25. dňa v
kalendárnom mesiaci rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom stanoví každej povinnej zdravotnej
poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej zdravotnej poisťovni. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin
koeficientu oprávnenej zdravotnej poisťovne a výsledku mesačného prerozdeľovania pre povinnú zdravotnú
poisťovňu. Koeficient oprávnenej zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako podiel výsledku mesačného
prerozdeľovania pre oprávnenú zdravotnú poisťovňu a súčtu výsledkov mesačného prerozdeľovania pre všetky
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oprávnené zdravotné poisťovne. Povinná zdravotná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voči oprávneným
zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia úradu.
2.7.2.

Ročné prerozdeľovanie poistného

Podľa § 27a ods. 1 zákona sa ročné prerozdeľovanie poistného vykonáva v každom kalendárnom roku za
predchádzajúci kalendárny rok. Základ ročného prerozdeľovania za rok 2009 predstavuje 95 % povinného
poistného podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia zákona.
Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného
prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa § 27a odseku 6 zákona a súčtu výsledkov mesačných
prerozdeľovaní pre zdravotnú poisťovňu podľa § 27 ods. 6 zákona.
Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu
a) kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj „oprávnená zdravotná
poisťovňa“)
b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej aj „povinná zdravotná
poisťovňa“)
Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni rozhodnutie o ročnom prerozdeľovaní, v ktorom stanoví každej povinnej
zdravotnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej zdravotnej poisťovni.

2.8. Pohľadávky z poistného
Podľa § 24 zákona 580/2004 Z.z. je platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou
osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 odseku 2 tohto zákona, povinný vypočítať poistné, riadne a včas
platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni. UZP účtuje vykázané
poistné na ťarchu účtu pohľadávky z poistného. Uhradené poistné UZP účtuje v prospech účtu pohľadávky z
poistného. V prípade, že platiteľ poistné uhradil, ale nevykázal, má účet záporný zostatok. Súčasne sa vytvorí
odhad na poistné vo výške zaplatenej sumy. Výsledkom je nulový vplyv na účet pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
2.8.1.

Pohľadávky z poistného - odhad

Odhadné pohľadávky k poistnému sú pohľadávky s neurčitou výškou, ktoré UZP vytvorila ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka z dôvodu potreby zaúčtovania výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Vytvárajú sa na poistné na verejné zdravotné poistenie, ktoré nebolo do dňa účtovnej uzávierky vykázané.
Odhadné pohľadávky k poistnému sa vytvárajú na základe údajov evidovaných v informačnom systéme zdravotnej
poisťovne, osobitne pre zamestnávateľov a zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a platiteľov
poistného podľa § 11 odseku 2 zákona 580/2004 Z.z. a za každé obdobie (kalendárny mesiac). Výška odhadných
pohľadávok zohľadňuje skúsenosť, že čím staršieho obdobia sa odhad týka, tým menej je pravdepodobné, že
výkaz bude doručený.
UZP tvorí k odhadným pohľadávkam opravné položky, pričom postupuje podľa všeobecných postupov popísaných
v bode 2.7.2., avšak tieto pohľadávky vykazuje netto, t.zn. v skutočne očakávanej výške.
2.8.2.

Opravné položky k pohľadávkam

K pohľadávkam k 31.decembru 2009 boli vytvorené opravné položky a zaúčtovali sa k tým pohľadávkam, ktoré
predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Opravné položky boli vytvorené v súlade
s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 161/2006 Z. z. zo dňa 17. marca 2006 , ktorou sa ustanovuje rozsah
a výška tvorby technických rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ako je uvedené nižšie.
Metóda tvorby opravných položiek aplikovaná k 31. decembru 2009 je uvedená v nasledovnom prehľade:

Poistné
pohľadávky vo veku 0 – 3 mesiace
pohľadávky vo veku 3 – 6 mesiacov
pohľadávky vo veku 6 – 9 mesiacov
pohľadávky vo veku 9 – 12 mesiacov
pohľadávky staršie ako 12 mesiacov

% výška opravných
položiek z pohľadávok
0%
25%
50%
75%
100%
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2.9. Technické rezervy
Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, technické rezervy. Za
rezervy sa považujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Zdravotná poisťovňa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, technickú rezervu:
a) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
uhradená,
b) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, ale do tohto termínu nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad.
Technické rezervy možno použiť výhradne na takýto účel.
Rezervy boli stanovené na základe údajov za predchádzajúce obdobia a ostatných dostupných údajov.
Technické rezervy boli vytvorené aj na základe požiadaviek schválených revíznymi lekármi zdravotnej poisťovne
na:
- zdravotnícky materiál,
- plánovanú a schválenú liečbu v zahraničí,
- asistovanú reprodukciu,
- transplantácie,
- mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu.

2.10.

Zaistenie

UZP neuzavrela zmluvy týkajúce sa zaistenia.

3. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Osoba sa považuje za spriaznenú, ak priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých
medzistupňov kontroluje inú právnickú osobu, je ňou kontrolovaná, alebo je s ňou pod spoločnou kontrolou (sú to
všetky materské, dcérske a sesterské spoločnosti, na všetkých hierarchických stupňoch), má podiel v tejto osobe
alebo má spoločnú kontrolu v tejto osobe, v dôsledku ktorého má podstatný vplyv v tejto osobe, je členom
kľúčového manažmentu tejto osoby alebo je osobou, ktorá je priamo alebo nepriamo kontrolovaná členom
kľúčového manažmentu tejto osoby. Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumejú materská spoločnosť (akcionár),
Union poisťovňa, a.s., predstavenstvo UZP a dozorná rada UZP.
Zoznam spriaznených osôb:
-

Eureko B.V. – materská spoločnosť
Union poisťovňa, a.s. – dcérska spoločnosť Eureko B.V.
Predstavenstvo UZP
Dozorná rada UZP

UZP sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Eureko B.V., Handelsweg 2, 3707NH Zeist, Holandsko.
Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné získať priamo v sídle Eureko B.V. alebo na stránke
www.eureko.net.
UZP vykazuje k 31. decembru 2009 voči materskej spoločnosti pohľadávku vo výške 899 EUR.
UZP nevykazuje voči materskej spoločnosti žiadne náklady ani výnosy za rok 2009.
UZP nevykazuje voči Union poisťovni, a.s. žiadne náklady, výnosy, záväzky ani pohľadávky.
UZP neposkytla ani neprijala žiadne záruky za členov jej orgánov akciovej spoločnosti.
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4. Poistenci a platitelia poistného
K 31.12.2009 mala UZP 370.869 poistencov. Ukončenie poistného vzťahu poistencov v UZP v priebehu roka 2009
bolo z dôvodu zdravotného poistenia v inom členskom štáte Európskej únie a ukončenie poistného vzťahu
z dôvodu úmrtia poistencov.

Počet poistencov ku koncu
obdobia
Ekonomicky aktívni poistenci
Ekonomicky neaktívni poistenci
v tom: poistenci za ktorých je
platiteľom poistného štát
Počet poistencov spolu

Podiel
Podiel
poistencov
poistencov
31.12.2008
v%
31.12.2009
v%
139.082
42%
140.759
38%
195.272

58%

230.110

62%

195.272
334.354

58%
100%

230.110
370.869

62%
100%

5. Poznámky k súvahe
5.1. Nehmotný majetok
V súvislosti s novelou zákona o účtovníctve bola hodnota zriaďovacích nákladov vyradená z účtovníctva v mesiaci
apríl 2009 a zaúčtovaná na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov a v prospech účtu Oprávky
k nehmotnému majetku. Hodnota zriaďovacích nákladov vyradená z účtovníctva predstavovala výšku 11.212 EUR
a zostatková hodnota zriaďovacích nákladov bola vo výške 3.502 EUR.
Nehmotný majetok
(v EUR)
Obstarávacie ceny:
stav k 1. januáru
prírastky
Obstaranie
nehmotného majetku
úbytky
Stav k 31. decembru
Oprávky:
stav k 1. januáru
oprávky počas roka
prírastky
oprávky počas roka
úbytky
Stav k 31. decembru
Stav k 31. decembru

2008

2009

1.801.117
648.150

2.449.267
335.652

0
0
2.449.267

0
-11.212
2.773.707

-280.955

-773.099

-492.144

-640.790

0
-773.099
1.676.168

11.212
-1.402.678
1.371.029
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5.2. Hmotný majetok
2008
Hmotný majetok
(v EUR)

Hardware

Obstarávacie ceny:
stav k 1. januáru
prírastky
úbytky
Obstaranie hmotného
majetku
Stav k 31. decembru
Oprávky:
stav k 1. januáru
oprávky počas roka
prírastky
oprávky počas roka
úbytky
Stav k 31. decembru
Stav k 31. decembru

Kancelársky
nábytok

2009

Stroje,
prístroje,
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Spolu

Hardware

Kancelársky
nábytok

Stroje,
prístroje,
zariadenia

Dopravné
prostriedky

Spolu

1.367.195
100.402
-7.009

107.058
3.743
0

44.019
11.148
0

179.476 1.697.748
38.534
153.827
0
-7.009

1.461.639
60.097
-1.589

110.802
1.169
0

55.167
12.248
0

218.010
111.845
-20.776

1.845.617
185.358
-22.366

1.051
1.461.639

0
110.802

0
55.167

0
1.519.095

2.700
114.670

0
67.415

0
309.079

-281.224

-5.795

-7.245

0
1.051
218.010 1.845.617
0
-29.184 -323.449

-609.847

-16.669

-15.944

-78.445

2.700
2.010.259
0
-720.904

-335.632

-10.874

-8.698

-49.261

-404.465

-349.217

-11.742

-10.612

-67.458

-439.028

7.009
-609.847
851.792

0
-16.669
94.133

0
-15.944
39.223

0
7.009
-78.445 -720.904
139.566 1.124.713

1.589
-957.475
561.621

0
-28.411
86.259

0
-26.556
40.859

20.776
22.366
-125.126 -1.137.567
183.953
872.692

5.3. Pohľadávky
UZP eviduje v pohľadávkach z poistného záporný účtovný zostatok v zmysle postupov uvedených v bode 2.7.
Všetky pohľadávky, ktoré UZP eviduje, sú krátkodobé s dobou splatnosti do jedného roka.

2008
Pohľadávky
(v EUR)

Brutto

2009

Korekcia

Netto

Brutto

Korekcia

Netto

pohľadávky z poistného zamestnávateľ a
zamestnanci
pohľadávky z poistného SZČO

13.769.512

-2.151.545

11.617.967

15.653.862

-4.234.840

11.419.022

4.423.569

-1.467.510

2.956.059

5.382.899

-3.182.937

2.199.962

pohľadávky z poistného ostatní platitelia
pohľadávky z preddavkov poistného štát

5.239.998
28.890

-1.931.217
0

3.308.781
28.890

7.494.586
0

-3.658.276
0

3.836.310
0

pohľadávky na ročné zúčtovanie
poistného so štátom

2.805

0

2.805

3.680.747

0

3.680.747

pohľadávky z úrokov z omeškania voči
platiteľom poistného
pohľadávky voči sprostredkovateľom

2.569
631.713

0
-524.418

2.569
107.294

209.169
629.286

-71.648
-559.275

137.521
70.011

poskytnuté preddavky poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti

899.391

899.391

954.223

pohľadávky, dobropisy voči
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
daň vyberaná zrážkou

868.937
255.493

0

868.937
255.493

1.004.658
34.938

0

1.004.658
34.938

poskytnuté prevádzkové preddavky
ÚDZS vecné dávky

12.057
121.216

0
0

12.057
121.216

359
268.182

0
0

359
268.182

81.297

0

81.297

69.594

0

69.594

203.202

203.202

296.887

296.887

4.015
2.178
43.348

4.015
2.178
43.348

4.015
1.876
111.229

0
-67.130

4.015
1.876
44.098

172.658

-43

172.614

35.969.169 -11.774.150

24.195.019

ÚDZS vecné dávky – odhad
neoprávnené a neopodstatnené výkony
zistené externými revíziami
neoprávnené čerpanie zdravotnej
starostlivosti
pohľadávky voči zamestnancom
pohľadávky – regresy
ostatné pohľadávky
Stav k 31. decembru

0
0

37.068

-7

37.061

26.627.257

-6.074.697

20.552.560

954.223
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5.3.1.

Pohľadávky voči sprostredkovateľom

V pohľadávkach voči sprostredkovateľom sú zaúčtované pohľadávky zdravotnej poisťovne z titulu vyplatených
provízii za stornované prihlášky, týkajúce sa náboru poistencov počas roka 2006, v celkovej výške 629.286 EUR,
ktoré na základe zmluvných dojednaní sú spoločnosti povinné vrátiť UZP.
2008
Pohľadávky voči sprostredkovateľom
(EUR)
AXA Services, s.r.o. (pôvodne WinFin
Services, s.r.o.)
MBI – Marketingberatung International
spol. s r.o.
ostatné spoločnosti a fyzické osoby
Spolu

5.3.2.

Brutto

2009

Korekcia

Netto

Brutto

Korekcia

Netto

494.946

-413.727

81.219

494.946 -424.935

70.011

83.868
52.899
631.713

-74.348
-36.343
-524.418

9.520
16.555
107.294

84.246 -84.246
50.094 -50.094
629.286 -559.275

0
0
70.011

Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Zdravotná poisťovňa eviduje pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) v celkovej
výške 2.259.784 EUR. Pohľadávky vo výške 1.305.560 EUR predstavujú pohľadávky zdravotnej poisťovne za
neoprávnené a neopodstatnené výkony zistené externými revíziami a pohľadávky z dobropisov voči PZS.
Pohľadávky v hodnote 954.223 EUR predstavujú preddavky poskytnuté PZS.
2008
Pohľadávky voči
poskytovateľom ZS
(v EUR)
všeobecné nemocnice

Dobropisy a
pohľadávky
z revízii

2009

Preddavky

Spolu

Dobropisy a
pohľadávky
z revízii

Preddavky

Spolu

323.467

200.246

523.714

359.297

236.789

596.086

38.745

37.118

75.863

119.408

0

119.408

182.127

1.525

183.652

222.348

1.068

223.416

všeobecná zdravotná
starostlivosť

82.540

4.076

86.616

97.635

1.844

99.479

Polikliniky

60.164

20.099

80.263

65.372

95.207

160.579

lekárne

33.169

0

33.169

52.817

0

52.817

Výdajne

3.563

0

3.563

3.903

0

3.903

dopravná služba

6.201

4

6.205

5.272

442

5.714

záchranná zdravotná
služba

1.914

636.089

638.003

2.436

618.638

621.074

spoločné liečebné a
vyšetrovacie zložky

29.556

235

29.791

65.820

235

66.055

lekárska služba prvej
pomoci

3.100

0

3.100

4.459

0

4.459

agentúra domácej
ošetrovacej starostlivosti
kúpeľná starostlivosť

13.019

0

13.019

5.533

0

5.533

1.475

0

1.475

350

0

350

Ostatné

89.896

0

89.896

9

0

9

neoprávnené a
neopodstatnené výkony
zistené externými
revíziami

203.202

0

203.202

296.887

0

296.887

neoprávnené čerpanie
zdravotnej starostlivosti

4.015

0

4.015

4.015

0

4.015

1.076.154

899.391

1.975.545

1.305.560

954.223

2.259.784

špecializované
nemocnice
špecializovaná zdravotná
starostlivosť

Stav k 31. decembru
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5.3.3.

Pohľadávky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

UZP eviduje pohľadávku voči SOVD (Styčný orgán pre vecné dávky sociálneho zabezpečenia), ktorého funkciu
zastrešuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vo výške 268.182 EUR (k 31.12.2008 to bolo 121.216
EUR). Ide o pohľadávku za poistencov Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a ktorým zdravotná poisťovňa preplatila nimi poskytnuté zdravotné
výkony a následne si ich uplatnila u príslušných inštitúcií v Európskej únii prostredníctvom SOVD.
UZP vytvorila pohľadávku na poistencov z členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho
spoločenstva v odhadovanej výške, ktorá predstavuje výšku 69.594 EUR (k 31.12.2008 to bolo 81.297 EUR).
5.3.4. Pohľadávky z titulu vynaložených liečebných nákladov z dôvodu zavineného protiprávneho
konania iných osôb voči poistencom zdravotnej poisťovne (tzv. regresy)
Voči tretím osobám UZP eviduje pohľadávky ako náhrady za liečebné náklady vynaložené na zdravotnú
starostlivosť poskytnutú poistencom UZP v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb vo výške
111.229 EUR.
5.3.5.

Ostatné pohľadávky
2008

Ostatné pohľadávky
(v EUR)
poskytnuté
prevádzkové
preddavky
daň vyberaná zrážkou
pohľadávka voči
materskej spoločnosti
pohľadávky voči
zamestnancom
ostatné pohľadávky
Stav k 31. decembru

Brutto

2009

Korekcia

Netto

Brutto

Korekcia

Netto

12.057
255.493

0
0

12.057
255.493

359
34.938

0
0

359
34.938

9.355

0

9.355

899

0

899

2.178
27.713
306.796

0
-7
-7

2.178
27.706
306.789

1.876
171.759
209.831

0
-43
-43

1.876
171.716
209.788

5.4. Peniaze a peňažné ekvivalenty
Peniaze a peňažné
ekvivalenty
(v EUR)
bankové účty
ceniny
pokladničná hotovosť
peniaze na ceste
Stav k 31. decembru

2008
28.203.843
51
6.666
25
28.210.585

2009
24.653.442
0
1.990
0
24.655.432
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5.5. Účty časového rozlíšenia
5.5.1.

Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
Účet nákladov budúcich období bol použitý pri výdavkoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich
obdobiach.
Náklady budúcich
období
(v EUR)

2008

provízie za
sprostredkovanie
poistenia (z roku 2006)
nájomné a služby
spojené s nájomným
poistenie
ostatné prevádzkové
náklady
Stav k 31. decembru

5.5.2.

2009

17.974.069

10.163.026

41.252
14.166

46.639
12.917

49.492
18.078.980

64.375
10.286.956

Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
Účet príjmov budúcich období bol použitý pri výnosoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú príjmov v budúcich
obdobiach vo výške 2.252 EUR (k 31.12.2008 to bolo 4.896 EUR) z titulu úrokov z termínovaných vkladov.
5.6. Vlastné imanie
Prehľad zmien vo vlastnom imaní v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
2008

Vlastné imanie
(v EUR)
stav k 1. januáru
prírastky
úbytky
presuny

Základné
imanie
72.040.762
0
0
0

Stav k 31. decembru

72.040.762

Výsledok
hospodárenia
bežného
účtovného
obdobia
-7.711.430
-10.837.106
0
7.711.430

Spolu
43.294.136
-10.837.106
0
0

-10.837.106

32.457.030

Výsledok
hospodárenia
bežného
Nerozdelené Neuhradené
účtovného
zisky
straty
obdobia
0
-29.078.565
-10.837.106
0
0
-16.513.130
0
-3.502
0
-10.837.106
10.837.106

Spolu
32.457.030
-16.499.932
-16.700
0

Zákonný
rezervný
Nerozdelené Neuhradené
fond
zisky
straty
331.939
0
-21.367.135
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.711.430
331.939

0

-29.078.565

2009

Vlastné imanie
(v EUR)
stav k 1. januáru
prírastky
úbytky
presuny
Stav k 31. decembru

Základné
imanie
72.040.762
13.198
0
0

Zákonný
rezervný
fond
331.939
0
-13.198
0

72.053.960

318.741

0

-39.919.173

-16.513.130

15.940.398
14

5.6.1.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa strata za účtovné obdobie 2008 vo výške -10.837.106 EUR
previedla na účet neuhradených strát minulých rokov.
Účtovná strata za rok 2009 predstavovala výšku -16.513.130 EUR.
Nasledujúca tabuľka člení výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne na výsledok verejného zdravotného
poistenia a výsledok prevádzkovej činnosti.
Členenie výsledku
hospodárenia
(v EUR)
verejné zdravotné poistenie

5.6.2.

2008

2009

-383.205

-7.576.245

prevádzková činnosť

-10.453.901

-8.936.885

spolu

-10.837.106

-16.513.130

Základné imanie a rezervný fond

V zmysle ustanovenia § 72 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. základné imanie akciovej spoločnosti musí byť
najmenej 3.319.391 EUR a rezervný fond akciovej spoločnosti najmenej 331.939 EUR, čo bolo splnené pri vzniku
UZP.
Na premenu menovitej hodnoty cenných papierov a menovitej hodnoty základného imania spoločnosti z SKK na
EUR bola použitá metóda premeny „zdola nahor“ a spôsob zaokrúhľovania „nahor“ s presnosťou na dve desatinné
miesta. Menovitá hodnota základného imania sa po premene zvýšila o 13.198 EUR. Menovitá hodnota základného
imania po premene predstavuje hodnotu 72.053.960 EUR.
Peňažné prostriedky potrebné na uhradenie sumy na premenu základného imania z SKK na EUR boli použité
z rezervného fondu Union zdravotnej poisťovne, a.s. vo výške 13.198 EUR. Rezervný fond k 31. decembru 2009
predstavuje výšku 318.741 EUR.
Zostatková hodnota zriaďovacích nákladov bola vyradená z účtovníctva v mesiaci apríl 2009 a zaúčtovaná na
ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov. Zostatková hodnota zriaďovacích nákladov predstavovala výšku
3.502 EUR.
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5.7. Technické rezervy

2008
Technické rezervy
(v EUR)
všeobecné nemocnice
špecializované
nemocnice

2009

Neuhradená Nevyfakturozdravotná vaná zdravotná
starostlivosť starostlivosť

Spolu

Neuhradená Nevyfakturozdravotná vaná zdravotná
starostlivosť starostlivosť

Spolu

0

3.999.450

3.999.450

18.767

4.598.135

4.616.902

0

1.349.002

1.349.002

4.724

1.500.709

1.505.434

256

634.266

634.522

73.414

800.510

873.924

0

725.235

725.235

6.426

831.881

838.307

23

2.201.087

2.201.111

313.299

2.395.606

2.708.905

jednodňová
ambulantná zdravotná
starostlivosť

0

58.683

58.683

3.777

57.151

60.928

lekárne

0

3.261.701

3.261.701

217.678

3.807.060

4.024.738

výdajne
záchranná zdravotná
služba
dopravná zdravotná
služba
spoločné liečebné a
vyšetrovacie zložky

0

405.919

405.919

7.226

608.560

615.785

0

340.786

340.786

0

393.006

393.006

0

49.436

49.436

3.993

59.314

63.307

0

498.061

498.061

154.850

534.891

689.741

0

203.337

203.337

0

195.907

195.907

0

24.558

24.558

0

23.248

23.248

agentúra domácej
ošetrovacej
starostlivosti

0

119.074

119.074

0

176.708

176.708

zdravotnícky materiál

0

412.845

412.845

0

338.223

338.223

zahraničná liečba
asistovaná
reprodukcia

0

181.838

181.838

0

556.746

556.746

0

81.358

81.358

0

72.294

72.294

lieky

0

850.631

850.631

0

1.429.055

1.429.055

316.634
316.634
26.346
26.346
15.740.246 15.740.525

0
0
804.154

305.334
23.769
18.708.105

305.334
23.769
19.512.259

polikliniky
všeobecná zdravotná
starostlivosť
špecializovaná
ambulantná
starostlivosť

kúpeľná starostlivosť
lekárska služba prvej
pomoci

transplantácie
ostatné
Stav k 31. decembru

0
0
279

Nárast technickej rezervy na neuhradenú a nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť k 31.12.2009 oproti
porovnávaciemu obdobiu bol spôsobený aj tým, že z dôvodu eurokonverzie systémov UZP, ako aj systému Štátnej
pokladnice plánovanej na január 2009 a s tým súvisiacim predpokladom možného predĺženia doby potrebnej na
úhradu záväzkov, UZP zrevidovala a uhradila významný objem záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podstatne skôr pred uplynutím lehoty, už v decembri 2008. Prijatím tohto opatrenia UZP zabezpečila
splnenie svojich záväzkov v zmluvne dohodnutej lehote splatnosti.
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2008
Technické rezervy - tvorba
a použitie
(v EUR)

Stav k 1.
januáru

Tvorba

TR na liečbu na území SR

18.876.138

161.128.893

97.493

167.707

18.973.631

161.296.600

TR na schválenú ZS - liečba
v zahraničí
Stav k 31. decembru

2009
Stav k 31.
decembru

Stav k 1.
januáru

Tvorba

15.558.687

191.881.056

188.484.230

18.955.513

181.838

181.838

432.119

57.211

556.746

164.529.706 15.740.525

15.740.525

192.313.175

188.541.441

19.512.259

Rozpustenie

164.446.344 15.558.687
83.362

Stav k 31.
Rozpustenie decembru

UZP v rokoch 2008 a 2009 neviedla čakacie listiny nakoľko bola zdravotná starostlivosť poskytovaná bez
stanovenia limitov, podľa prevádzkovaných a personálnych podmienok PZS. Povinnosť viesť čakacie listiny bola
stanovená Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z. s platnosťou od 1.1.2010.

5.8. Iné technické rezervy
Na účte iné technické rezervy bola zaúčtovaná rezerva na ročné prerozdeľovanie poistného, rezerva na mesačné
prerozdeľovania na mesiac november a december a rezerva na ročné zúčtovanie poistného so štátom.
Iné technické
rezervy
(v EUR)

2008

rezerva na ročné
prerozdeľovanie
poistného

1.762.190

7.515.408

2009

rezerva na mesačné
prerozdeľovanie
poistného
rezerva na ročné
zúčtovanie so štátom

5.217.816

3.237.502

2.792.629

0

Stav k 31. decembru

9.772.635

10.752.910

Štát odvádza poistné vo výške sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi
zdravotné poisťovne pomerne podľa oznámeného počtu poistencov za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Z uvedeného vyplýva časový nesúlad, keďže štát platí so sadzbou a vymeriavacím základom platnými pre aktuálny
kalendárny mesiac, avšak za počet poistencov z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, prípadne počet
stanovený pomerom ku štátnemu rozpočtu. Poistné sa zúčtováva v ročnom zúčtovaní poistného. Z dôvodu vecnej
a časovej príslušnosti k obdobiu si UZP mesačne počíta výšku poistného od štátu za počet poistencov aktuálneho
mesiaca a o rozdiele medzi takto vypočítanou hodnotou a skutočne zaplateným poistným od štátu účtuje ako o
rezerve na ročné zúčtovanie so štátom (v prípade záporného rozdielu) alebo ako o odhadnej položke na ročné
zúčtovanie so štátom. V súlade s uvedeným UZP účtovala k 31.12.2009 o odhadnej položke na ročné zúčtovanie
so štátom a k 31.12.2008 o rezerve na ročné zúčtovanie so štátom.

5.9. Ostatné rezervy
Rezerva na pasívne súdne spory:
UZP pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala z evidencie pasívnych súdnych sporov
(t. j. sporov, v ktorých je UZP na strane žalovaného, resp. odporcu) vedenej odborom právnych činností ku dňu
31. decembru 2009, v ktorej sú evidované neukončené pasívne súdne spory, o ktorých mala zdravotná poisťovňa
ku dňu zostavovania účtovnej závierky vedomosť. Použité číselné údaje boli získané najmä zo spisovej
dokumentácie sporov.
V roku 2009 prebiehalo 8 pasívnych sporov, z toho jeden spor bol v treťom štvrťroku 2009 právoplatne ukončený.
Podkladom pre tvorbu rezerv sporových konaní je hodnota sporu podľa evidencie súdnych sporov. Rezerva je
následne stanovená na základe najlepšieho odhadu pravdepodobnosti očakávanej výšky plnenia, berúc do úvahy
aj predpokladané trovy konania a odmeny právnych zástupcov žalobcov, resp. navrhovateľov. Výška rezervy bola
vypočítaná váženým priemerom predpokladaných súdnych výsledkov berúc do úvahy pravdepodobnosť nastania
jednotlivých výsledkov.
17

Na účte ostatných rezerv boli zaúčtované sumy z titulu rezervy na súdne spory a rezerva na odchodné.
Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.
Ostatné rezervy
(v EUR)

2009

1.289
17.091

6.989
33.362

rezerva na pokuty
vyplývajúce
z prebiehajúcich
správnych konaní

99.582

0

117.961

40.351

Stav k 31. decembru

5.10.

2008

rezerva na pasívne
súdne spory
rezerva na odchodné

Záväzky

5.10.1. Záväzky voči platiteľom poistného
Záväzky voči poistencom sú evidované vo výške 2.805 EUR (k 31.12.2008 to bolo 73.945 EUR), ktorá predstavuje
záväzok zdravotnej poisťovne voči platiteľom poistného z titulu ročného zúčtovania preddavkov poistného za rok
2007 a 2008. Dôvody neuhradenia preplatkov boli:
- neuvedenie spôsobu vyrovnania,
- nesprávne uvedenie adresy alebo čísla bankového účtu,
- nedosiahnutie zákonom stanovenej minimálnej výšky preplatku 3 EUR,
- iné.
5.10.2. Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Záväzky voči PZS
(v EUR)
Záväzky v lehote splatnosti
z toho právne uznané záväzky s odkladom splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti do 30 dní
Záväzky po lehote splatnosti viac ako 30 dní
Záväzky celkom

Záväzky voči PZS
(v EUR)
všeobecné nemocnice
špecializované nemocnice
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
všeobecná zdravotná starostlivosť
polikliniky
lekárne
výdajne
dopravná služba
záchranná zdravotná služba
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky
lekárska služba prvej pomoci
kúpeľná starostlivosť
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť
ostatné
Stav k 31. decembru

Stav k 31.
decembru
14.060.306
44.299
0
0
14.060.306

2008
3.397.313
782.947
1.959.602
1.091.875
783.786
1.398.173
106.267
32.478
46.611
489.391
22.689
66.904
49.621
14.253
3.878
10.245.787

2009
4.802.983
1.281.310
2.418.176
1.137.729
969.880
2.322.037
219.099
45.241
97.985
604.123
36.459
72.756
31.349
14.346
6.833
14.060.306
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5.10.3. Záväzky voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
UZP eviduje záväzok voči SOVD (Styčný orgán pre vecné dávky sociálneho zabezpečenia), ktorého funkciu
zastrešuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo výške 23.072 EUR (k 31.12.2008 to bolo 30.274
EUR) za poistencov Slovenskej republiky, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivsoť v zdravotníckych
zariadeniach Európskej únie, ktoré príslušné inštitúcie Európskej únie uhradili a nimi poskytnuté výkony si
následne uplatnili voči Slovenskej republike prostredníctvom SOVD.

5.11.

Ostatné záväzky

z toho:
a) krátkodobé záväzky:
Ostatné záväzky
(v EUR)
záväzky voči zamestnancom – mzdy
ostatné záväzky voči zamestnancom – zrážky z miezd
záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia
dodávatelia – faktúry pre správnu činnosť
nevyfakturované dodávky
krátkodobé rezervy
daň z príjmov zo závislej činnosti
sociálny fond
ostatné
Stav k 31. decembru

2008
176.612
2.796
116.653
248.230
14.246
540.196
100.279
9.348
1.384
1.209.745

2009
188.096
2.859
106.272
162.974
15.073
537.143
27.695
9.231
1.934
1.051.277

2008
7.391
14.575
-12.618
9.348

2009
9.348
15.127
-15.243
9.231

b) sociálny fond:
Sociálny fond
(v EUR)
Stav k 1. januáru
tvorba – zákonný prídel
čerpanie – príspevok na stravné
Stav k 31. decembru
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6. Poznámky k výkazu ziskov a strát
6.1. Predpísané poistné
Vo výnosoch z poistného v hrubej výške je zaúčtované predpísané poistné z preddavkov na poistné za obdobie od
1.1.2009 do 31.12.2009, vrátane odhadu predpísaného poistného za rok 2009 za poistencov, ktorí výkazy
preddavkov poistného, výpis z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie nepredložili do dátumu spracovania
závierky v informačnom systéme.
Celé poistné je z verejného zdravotného poistenia.
Poistné v hrubej výške
(v EUR)

2008

2009

predpísané poistné
v hrubej výške

177.554.033

197.647.399

prijaté poistné v hrubej
výške

152.344.582

170.584.076

Informácie o predpísanom poistnom a poistnom po
prerozdelení
(v EUR)
preddavky za zamestnávateľa a zamestnancov vrátane
zmeny stavu odhadných položiek
preddavky SZČO a ostatní platitelia vrátane zmeny stavu
odhadných položiek
ročné zúčtovanie poistného za zamestnávateľa a
zamestnancov, v tom:
nedoplatky k 31.12.
preplatky k 31.12.
ročné zúčtovanie poistného SZČO a ostatní platitelia, v
tom:
nedoplatky k 31.12.
preplatky k 31.12.
preddavky za štát vrátane ročného zúčtovania a zmeny
stavu odhadných položiek, v tom
Spolu
zmena stavu rezervy na ročné zúčtovanie so štátom
Spolu
Prerozdelenie
Spolu k 31. decembru

2008

2009

95.415.037

98.054.683

11.314.691

11.231.491

69.180
85.947
1.072

449.760
60.015

2.087.336
1.344.266
72.710

2.185.084
2.487.069

68.667.789
177.554.033
-2.792.629
174.761.404
-17.368.587
157.392.817

85.726.380
197.647.399
2.792.629
200.440.028
-21.988.698
178.451.329
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6.2. Ostatné technické výnosy
Ostatné technické
výnosy
(v EUR)
úroky z omeškania
regresy
úroky z bežného účtu a
terminovaných vkladov
poplatky za vystavenie
európskych preukazov
zdravotného poistenia
ostatné
ostatné výnosy vecné
dávky ÚDZS
Spolu
výnosy z prerozdeľovania
poistného
Spolu
Spolu k 31. decembru

2008
16.366
257.412

2009
237.051
405.867

1.268.775

185.439

120
89.919

200
4

178.271
1.810.862

254.603
1.083.164

0
0
1.810.862

605.488
605.488
1.688.652

2008
3.556.401

2009
139.910

782.974
254.078
163.316
309.543
39.601

343.974
256.119
167.410
485.379
34.854

36.392

4.149

49.093
4.961
120.126
25.034
5.341.519

34.646
305
211.811
122.779
1.801.335

6.3. Ostatné (netechnické) výnosy
Rozpustenie
krátkodobých rezerv a
ostatné výnosy
(v EUR)
súdne spory
odmeny na základe dohôd
a ostatné odmeny
nevyčerpané dovolenky
zákonné poistenie
odborné práce
reklamné služby
nájomné a služby spojené
s nájmom
poštovné a
telekomunikácie
provízie
ostatné
ostatné výnosy
Spolu k 31. decembru
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6.4. Náklady na poistné plnenia
V nákladoch na poistné plnenia sú zaúčtované náklady na poistné plnenia vyplatené poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do 31.12.2009, ako aj neuhradená a nevyfakturovaná
zdravotná starostlivosť týkajúca sa účtovného obdobia 2009, a to vo forme technickej rezervy.
Náklady na vyplatené poistné plnenia
(v EUR)
2008
2009
všeobecné nemocnice
48.964.394 53.578.216
špecializované nemocnice
15.039.357 16.761.136
špecializovaná ambulantná starostlivosť
19.541.846 20.807.572
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť
8.441.632
9.118.027
polikliniky
7.231.544
8.824.555
lekárne
33.830.686 40.118.225
záchranná zdravotná služba
4.928.875
5.174.979
spoločné liečebné vyšetrovacie zložky
5.712.052
7.593.898
optiky a výdajne zdravotníckych pomôcok
2.183.127
2.814.575
kúpeľná zdravotná starostlivosť
1.462.034
1.422.149
dopravná zdravotná služba
507.924
577.561
lekárska služba prvej pomoci
225.650
233.121
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti
320.538
372.903
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť
225.496
198.482
zahraničná liečba prostredníctvom ÚDZS
684.584
824.797
ZS poistencov členského štátu Európskej únie
240.840
401.448
finančné náhrady poistencom
44.033
34.420
prenájom kyslíkových fliaš
430.613
685.154
Spolu k 31. decembru
150.015.226 169.541.218
Technická rezerva bola vytvorená na neuhradenú a na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť.
Zmena stavu technickej rezervy na poistné
plnenia
(v EUR)
tvorba technickej rezervy na poistné plnenie
použitie technickej rezervy na poistné plnenie
Spolu

31.12.2008 31.12.2009
161.293.495 192.320.573
-164.526.600 -188.547.657
-3.233.105
3.772.916
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6.5. Zmena stavu iných technických rezerv
2008
Zmena stavu iných
technických rezerv
(v EUR)

Tvorba
rezervy

Použitie
rezervy

2009

Spolu

Tvorba
rezervy

Použitie
rezervy

Spolu

rezerva na ročné
prerozdelenie poistného 2007
2.382.851 -18.297.548 -15.914.697
0
0
0
rezerva na ročné
prerozdelenie poistného 2008
2.321.367
0 2.321.367 2.639.808 -3.887.194 -1.247.386
rezerva na ročné
prerozdelenie poistného 2009
0
0
0 9.635.899 -2.635.295 7.000.604
rezerva na mesačné
prerozdelenie poistného
43.538.533 -42.698.358
840.175 40.899.796 -42.880.110 -1.980.314
rezerva na ročné zúčtovanie
so štátom 2007
2.811.646
0 2.811.646
0
0
0
rezerva na ročné zúčtovanie
so štátom 2008
0
-19.017
-19.017
0 -2.792.629 -2.792.629
Spolu k 31. decembru
51.054.397 -61.014.924 -9.960.527 53.175.503 -52.195.228
980.275

6.6. Obstarávacie náklady
V obstarávacích nákladoch sú zahrnuté predovšetkým náklady na odmenu za nábor poistencov realizovaných
v roku 2006 na základe mandátnych zmlúv (bližšie popísané v bode 2.3).
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
(v EUR)
náklady na odmenu za nábor poistencov za
prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne z roku
2006 (amortizácia časového rozlíšenia
obstarávacích nákladov)
náklady na reklamu
ostatné osobné náklady a odmeny
zákonné poistenie
ostatné obstarávacie náklady
Spolu k 31. decembru

2008

9.264.320
618.342
830.216
9.436
28.791
10.751.106

2009

7.810.887
284.472
222.073
1.959
39.476
8.358.867
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6.7. Náklady na správnu réžiu
Náklady na správnu réžiu vo výške 6.953.337 EUR predstavujú technické náklady súvisiace s prevádzkou.
Správna réžia
(v EUR)
mzdové náklady
náklady na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie
spotreba materiálu
služby spojené s výpočtovou technikou
náklady na poštovné a telekomunikácie
nájomné a služby spojené s nájomným
odpisy
náklady na audit
právne poradenstvo
ostatné
Spolu k 31. decembru

2008
2.845.196

2009
3.043.581

928.722
309.511
588.021
376.500
396.147
399.100
21.923
19.450
693.181
6.577.752

977.135
286.775
651.358
360.832
412.665
430.488
36.681
55.109
698.714
6.953.337

Členovia predstavenstva ako štatutárneho a riadiaceho orgánu, ani členovia dozornej rady ako dozorného orgánu
nepoberajú za svoju činnosť žiadne finančné odmeny.

6.8. Ostatné technické náklady
Ostatné technické náklady tvoria náklady na prerozdelenie poistného, odpis pohľadávky z titulu regresov z dôvodu
ich nevymožiteľnosti alebo z dôvodu ich nízkej sumy (do 33 EUR), vymáhanie ktorej je pre UZP neefektívne,
tvorba opravných položiek k pohľadávkam na preddavkoch poistného, k pohľadávkam voči sprostredkovateľom za
prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne z roku 2006 a opravné položky k pohľadávkam z regresov, príspevok na
činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a príspevok pre MZ SR na činnosť operačných stredísk
tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
Ostatné technické náklady
(v EUR)
náklady na prerozdeľovanie poistného
Spolu
odpis pohľadávok - z poistného
odpis pohľadávok - regresy
odpis pohľadávok - voči PZS
Spolu
opravné položky k pohľadávkam na
preddavkoch poistného
opravné položky k pohľadávkam z úrokov z
omeškania
opravné položky k pohľadávkam z regresov
opravné položky k pohľadávkam voči
sprostredkovateľom
Spolu opravné položky
príspevok ÚDZS na činnosť
náklady na činnosť operačných stredísk
tiesňového volania
Spolu k 31. decembru

2008
30.121.743
30.121.743
0
1.745
0
1.745

2009
18.821.282
18.821.282
7.506
2.754
9
10.270

4.105.576

5.525.740

0
0

71.648
67.130

105.541
4.211.118
833.267

34.857
5.699.376
679.785

523.989
35.691.861

526.603
25.737.316
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6.9. Ostatné (netechnické) náklady
6.9.1.

Tvorba rezerv na správnu činnosť
Tvorba rezerv na správnu činnosť
(v EUR)
nevyčerpané dovolenky
odmeny na základe dohôd a ostatné odmeny
zákonné poistenia
rezerva na audit
rezerva na súdne spory
ostatné
Spolu k 31. decembru

6.9.2.

2009
274.700
468.928
171.793
36.756
45.365
599.383
1.596.925

2008
492.144
5
2.788.524
400.719

2009
637.288
7.365
1.568
0

5.365
4.574
0
7
3.691.337

8.540
11.786
651
38
667.237

Ostatné netechnické náklady
Ostatné netechnické náklady
(v EUR)
odpisy – softvér
pokuty a úroky z omeškania
škody
trovy konania - súdne spory
zostatková cena odcudzeného dlhodobého
majetku
výhry
prepočet z konverzie
ostatné
Spolu k 31. decembru

6.9.3.

2008
266.519
762.824
177.541
36.215
1.289
720.509
1.964.894

Náklady na poplatky a dane

V nákladoch na poplatky sú premietnuté bankové poplatky, správne poplatky za vydanie platobných výmerov,
súdne poplatky, ostatné poplatky, daň z motorových vozidiel a daň vyberaná zrážkou z kreditných úrokov.
Poplatky
(v EUR)
bankové poplatky
správne poplatky za vydanie platobných
výmerov
daň z motorových vozidiel
súdne poplatky
ostatné poplatky
Spolu k 31. decembru

6.10.

2008
26.592

2009
22.670

15.449
1172,08
558,32
1.205
44.976

14.151
2.459
18,15
3.127
42.425

Odložená daň z príjmov

Vzhľadom na to, že podľa ustanovenia § 13 ods. 2, písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení
zákona č. 530/2007 Z. z. sú s účinnosťou od 1.1.2009 od dane z príjmu oslobodené aj výnosy z verejného
zdravotného poistenia, z uvedeného dôvodu odložený daňový záväzok UZP nevytvára.
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6.11.

Výsledok hospodárenia

Návrh na vysporiadanie straty za účtovné obdobie k 31.12.2009 vo výške -16.513.130 EUR : previesť do budúcich
účtovných období, t.j. navýšiť neuhradené straty minulých rokov.

7. Vyčíslenie 3,5% z ročného úhrnu poistného pred prerozdelením
Vyčíslenie 3,5% z ročného úhrnu
poistného pred prerozdelením
ročný úhrn poistného
úroky z omeškania
spolu
3,5% z úhrnu poistného pred
prerozdelením

2008
183.639.802
16.366
183.656.168

2009
203.977.762
237.051
204.214.813

6.427.966

7.147.518

8. Prehľad príjmov a výdavkov
Prehľad o príjmoch a výdavkoch
(v EUR)
Príjmy celkom, z toho:
Dane
Výdavky celkom, v tom:
Zdravotná starostlivosť
Úhrada nákladov pre Úrad za ZS
poskytnutú poistencovi SR v
členských štátoch EÚ
Príspevok na činnosť Úradu
Príspevok na činnosť OS záchrannej
zdravotnej služby
iné úhrady mimo ZS
Prevádzková činnosť, v tom:
kapitálové výdavky, v tom:
- kryté zdrojom do
výšky 3,5% z úhrnu poistného
- kryté iným zdrojom
Bežné výdavky, v tom:
- kryté zdrojom do
výšky 3,5% z úhrnu poistného
- kryté iným zdrojom
Dane a poplatky

2008
154.260.101
171.881.850
156.383.923

2009
171.585.157
221.751
175.173.244
165.272.991

706.671
833.267

831.999
679.785

523.989
17.928
13.159.206
805.389

526.603
0
7.861.866
586.685

805.389
0
12.353.816

211.441
375.244
7.275.181

5.622.577
6.731.240
256.866

6.936.077
339.104
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