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Správa predstavenstva   
 
Úvod 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. bola založená v roku 2006 a jej činnosť je zameraná 
na oblasť verejného zdravotného poistenia. Vďaka možnosti využiť vedomosti 
a skúsenosti zo zdravotného poistenia v rámci skupiny Eureko, ako aj skúseností 
z individuálneho zdravotného poistenia Union poisťovne, a. s., táto spoločnosť 
predstavuje prirodzené rozšírenie počtu poisťovní skupiny Eureko na Slovensku.  
 
Vízia 
 
Byť modernou zdravotnou poisťovňou na strane klienta prostredníctvom proaktívneho 
a nebyrokratického prístupu.  
Priniesť na slovenský trh nový spôsob riadenia zdravotnej starostlivosti založený na 
našej profesionálnej skúsenosti v zdravotnom poistení v skupine Eureko, výsledkom 
ktorého bude vysoká úroveň služieb a kvalitná zdravotná starostlivosť pre našich 
klientov.  
Získať a udržať si lojalitu našich klientov poskytovaním rýchlych, efektívnych 
a spoľahlivých služieb.  
 
Poslanie 
 
Spolu s proaktivitou, inováciou, zabezpečovaním kvality a prevenciou, ktoré sú našimi 
kľúčovými hodnotami, poskytujeme našim klientom jedinečný rad produktov a služieb 
s pridanou hodnotou a udržiavame vyvážený, transparentný a etický vzťah s klientmi, 
zamestnancami a akcionárom.  
 
Stratégia 
 
V súlade s vyššie uvedenou víziou a poslaním si Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
stanovila štyri ciele, ktoré chce prostredníctvom stratégie dosiahnuť: 
 

1. Byť lídrom v zabezpečení kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prevencie 
2. Stabilizovať a zlepšovať portfólio klientov 
3. Zabezpečiť vysokú úroveň kvality prevádzky 
4. Priniesť dobrý hospodársky výkon.  

 
Dosiahnutím týchto cieľov uspokojí Union zdravotná poisťovňa, a. s. svojich klientov, 
zamestnancov a akcionára.  
 
Vyhodnotenie roku 2007 
 
Rok 2007 bol druhým rokom existencie Union zdravotnej poisťovne, a. s. Väčšina aktivít 
spoločnosti bola zameraná na zabezpečenie kompletných administratívnych procesov 
pre 462 461 klientov, ktorí sa stali našimi poistencami od 1. januára 2007. Keďže dôraz 
bol výraznejšie kladený skôr na zabezpečenie celkovej prevádzky, než na akvizíciu 
nových klientov, nezopakoval sa masívny úspech z náborovej kampane v roku 2006. 
Počet nových klientov, ktorí sa poistencami Union zdravotnej poisťovne, a. s. stávajú 
k 1. januáru 2008, bol 5 221, zatiaľ čo počet klientov, ktorí skončili v spoločnosti poistný 
vzťah bol 122 023. Tým došlo k zníženiu počtu klientov Union zdravotnej poisťovne, a. s.                  
k 1. januáru 2008 na 334 463 (s trhovým podielom 6,3%).    



 
Predstavenstvo spoločnosti si bolo vedomé skončenia poistného vzťahu u veľkého počtu 
klientov k 31.12.2007, ale aj napriek tomu sa rozhodlo, že spoločnosť nebude 
aktívnejšia v akvizícii nových klientov. Pre toto rozhodnutie existujú dva hlavné dôvody. 
Prvým z nich je, že pozornosť si vyžadovalo primárne zabezpečenie stabilnej prevádzky, 
aby sme mohli našim existujúcim klientom poskytnúť prvotriedne služby. To, že sa to 
spoločnosti podarilo, sa potvrdilo v prieskumoch spokojnosti klientov, ktoré preukázali, 
že klienti od nás neodchádzajú kvôli kvalite služieb. Druhým faktorom bolo, že vláda už 
od začiatku roka hrozila zavedením takých opatrení, vďaka ktorým by pre súkromné 
zdravotné poisťovne bolo pôsobenie na trhu neatraktívne. V takomto neistom 
legislatívnom prostredí nechcelo predstavenstvo spoločnosti žiadať Eureko, aby 
investovalo ďalšie financie na akvizíciu nových klientov.  
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. vykázala v roku 2007 stratu 232,3 mil. Sk, ktorá 
predstavuje oveľa lepší výsledok než bolo plánované a je tým pádom považovaná 
predstavenstvom, dozornou radou a akcionárom (Eureko) za uspokojivú. Z hľadiska 
solventnosti je strata pokrytá kapitálom, ktorý Eureko vložilo v priebehu roka 2006. 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. má najlepšiu solventnosť na trhu zdravotného 
poistenia, ktorá 9,2 krát prekračuje zákonom požadované minimum.   
 
Strata bola spôsobená najmä dodatočnými nákladmi vyplývajúcich z akvizície nových 
klientov roku 2006, ktorú Eureko ju považovalo za potrebnú pre svoju dlhodobú stratégiu 
na Slovensku. Eureko, ako seriózny dlhodobý investor, nie je zamerané na krátkodobé 
zisky, avšak  predpokladá návratnosť investície v priebehu 10 až 15 rokov. Verejné 
zdravotné poistenie je vo všeobecnosti považované za nízko ziskové, a len 
najprofesionálnejšie zdravotné poisťovne sú schopné dosahovať určité zisky. 
 
Počas roka 2007 sa počet zamestnancov zvýšil zo 131 k 1. januáru na 309  v porovnaní 
k 31. decembru. K tomuto nárastu došlo s cieľom dosiahnuť efektívnu a kompletnú 
prevádzku všetkých činností týkajúcich sa zdravotného poistenia, ako napr. služby 
klientom, výber poistného, zazmluvňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a revízia faktúr od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.      
 
Hlavné udalosti v roku 2007 
 

o V septembri sa Union zdravotná poisťovňa, a. s. umiestnila v ratingu zdravotných 
poisťovní, ktorý realizovala nezávislá organizácia Health Policy Institute, na 
prvom mieste ako najlepšia zdravotná poisťovňa;  

o 25. októbra schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona 
o zdravotných poisťovniach, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2008 obmedzuje 
použitie kladného hospodárskeho výsledku len na účely zdravotnej starostlivosti 
a súčasne sa znížila výška výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotnej 
poisťovne zo 4% na 3,5%; 

o V novembri získala Union zdravotná poisťovňa, a. s. prestížnu cenu Zlatá minca 
v kategórii zdravotné poistenie za svoj inovatívny prístup a nadštandardné služby 
pre klientov.   

 
Návrh na vysporiadanie straty 
 
Predstavenstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15.4.2008 rozhodlo navrhnúť valnému 
zhromaždeniu Union zdravotnej poisťovne, a.s. previesť neuhradenú stratu za účtovné 
obdobie k 31.12.2007 vo výške -232.314.542,69 Sk do budúcich účtovných období, t.j. 
zaúčtovať stratu na neuhradené straty minulých rokov. 



 
Ambície a ciele 
 
Union zdravotná poisťovňa, a. s. má už v súčasnosti vysokú úroveň benefitov a služieb 
pre klientov, čo potvrdili tak samotní klienti, ako aj experti. Na základe toho chce Union 
zdravotná poisťovňa, a. s. postupne zväčšiť svoje portfólio klientov a zároveň bude 
naďalej pracovať na nových a lepších riešeniach. Kľúčovým prvkom bude manažment 
vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, aby bola pre klientov zabezpečená 
efektívna a vysokokvalitná zdravotná starostlivosť.  
 
Skutočnosť, že sa vláda a národná rada  SR rozhodli v roku 2007 vytvoriť také 
prostredie na slovenskom trhu, ktoré bude pre súkromné zdravotné poisťovne menej 
atraktívne, nemení dlhodobú stratégiu Eureka a Union zdravotnej poisťovne, a. s. 
a dôveru, ktorú vkladajú v slovenský trh zdravotného poistenia.   
 
Skutočnosť, že Eureko má na Slovensku dve dcérske spoločnosti (Union zdravotnú 
poisťovňu, a. s. a Union poisťovňu, a. s.) poskytuje príležitosť pre intenzívnu spoluprácu 
pri zlepšovaní benefitov a služieb pre klientov, pri akvizícii klientov a znižovaní 
nákladovosti. Aj v nasledujúcich rokoch pocítia klienti výhody tejto situácie, ktorá je na 
slovenskom trhu unikátom.   
 
Spoločenská zodpovednosť 
 
Ako člen skupiny Eureko, zastáva Union zdravotná poisťovňa, a. s. filozofiu pozitívnej 
interakcie so spoločenským prostredím a jeho obchodná politika podporuje túto 
interakciu cez účasť na špecifických projektoch a v organizáciách či ich sponzorstvo. 
Počas roku 2007 Union zdravotná poisťovňa, a. s. spolu s Eurekom pokračovala 
v podpore projektu Zdravé komunity, ktorý je zacielený na zlepšenie zdravotného stavu 
rómskeho obyvateľstva a podporu zdravotnej osvety v 67 rómskych osadách na 
strednom a východnom Slovensku. Podpora bude pokračovať aj v roku 2008 s ambíciou 
prizvať do projektu aj ďalších nových partnerov. 
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Orgány spoločnosti 
 
Dozorná rada 
Willem Antonius Jozef van Duin predseda dozornej rady  
Michal Nastula   člen dozornej rady 
Dušan Zemánek   člen dozornej rady 
Viera Poludvorná   členka dozornej rady od 14.9.2007 
 
Predstavenstvo 
Tibor Bôrik    predseda predstavenstva 
Elena Májeková   členka predstavenstva 
Arnoud Gijsbert Vink   člen predstavenstva 
Bjarne Jorgen Slorup      člen predstavenstva od 1.3.2007 
Ing. Boris Masloviec   člen predstavenstva od 1.11.2007 
 
Organizačná štruktúra k 31.12.2007 
Sekcia podporných činností 
Sekretariát 
Úsek ľudských zdrojov 
Odbor vnútornej kontroly 
Odbor právnych činností 
 
Sekcia služieb klientom a revíznych činností 
Call centrum 
Úsek služieb klientom 
Úsek revíznych činností 
 
Sekcia ekonomiky a informatiky 
Úsek informatiky 
Úsek účtovníctva a controllingu 
Finančný odbor 
Odbor hospodárskej správy 
Odbor analýz a prognóz 
Odbor verejného obstarávania 
 
Sekcia poistného kmeňa a nákupu zdravotnej starostlivosti 
Úsek marketingu 
Úsek nákupu zdravotnej starostlivosti 
Úsek rozvoja a kvality služieb 
Odbor programov zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tibor Bôrik      Elena Májeková 
predseda predstavenstva    členka predstavenstva 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.    Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
 
 
 
 
 



 
Skupina Eureko 
 
Eureko B.V. je medzinárodná skupina poskytujúca finančné služby so sídlom 
v Holandsku, ktorej hlavnou činnosťou je poisťovníctvo. Má spoločnosti v 12 
krajinách a viac ako 22 000 zamestnancov.  
 
Profil: 
Skupina Eureko ponúka široké spektrum poistení - životné a neživotné poistenie 
a dôchodkové produkty, zdravotné poistenie, ako aj správu aktív a bankovníctvo. 
 
Filozofiou Eureka je vybudovať integrovanú celoeurópsku skupinu, skladajúcu sa 
z lídrov na trhoch, kde pôsobia jej spoločnosti a poskytovať lokálne riešenia pri 
zachovaní spoločných cieľov. Každá z jej dcérskych spoločností má silné, dominantné 
značky; dôverne pozná svoj lokálny trh a má klientsky orientovaný prístup. Ťažisko 
hodnôt Eureka tvoria lokálne odborné skúsenosti, podporené silnou európskou skupinou 
a zdieľanie zručností a skúseností v rámci skupiny. Dcérske spoločnosti si ponechávajú 
svoje pôvodné názvy, keďže znalosť značky je v ich krajinách veľmi silná.    
 
Skupina v súčasnosti zahŕňa: 
• Achmea: ponúka fyzickým aj právnickým osobám a inštitúciám v krajinách Beneluxu 

širokú škálu poisťovacích, bankových, hypotekárnych produktov a iných súvisiacich 
služieb. Po fúzii so spoločnosťou Interpolis je v súčasnosti Achmea jednotkou na 
holandskom trhu poistenia. Je na prvom mieste na trhu v neživotnom a zdravotnom 
poistení a dvojkou na trhu životného poistenia.  

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

• Friends First: poskytuje v Írsku dôchodkové, investičné a finančné produkty 
a tradičné produkty životného poistenia.    

• Império France: je aktívna v špecializovanom segmente portugalskej komunity na 
francúzskom trhu životného poistenia. 

• Union: je poisťovňa na Slovensku poskytujúcu produkty životného, neživotného 
a zdravotného poistenia.   

• Eureko Sigorta: je poisťovňa v Turecku, v ktorej má Eureko 80% podiel v jej 
neživotnom poistení, ako aj 15% podiel v jej sesterskej spoločnosti, ktorá ponúka 
životné a dôchodkové poistenie. Eureko má opciu na získanie ďalších 35% podielu 
v životnej a dôchodkovej poisťovni v budúcnosti.       

• Rozvíjajúce sa spoločnosti v Rumunsku, Bulharsku a na Cypre.   
• Strategický 33% investičný podiel* v PZU– najväčšej poisťovni v Poľsku a v strednej 

a východnej Európe - s pozíciou lídra tak na trhu životného, ako aj neživotného 
poistenia.  

• 9.8 % podiel v F&C Asset Management.  
 
* spoločnosť požiadala o súhlas s navýšením tohto podielu na 36.1%.    
 
 

Kľúčové ukazovatele:  2007  (EUR )  2006 (EUR) 
Hrubé predpísané poistné  14,853 mil. 14,302 mil. 
Zisk pred zdanením     1,041 mil. 

 
  1,215 mil. 

Aktíva spolu    100.5 mil.    86.4 mil. 
Čistý zisk       979 mil.      985 mil. 
Rentabilita vlastného kapitálu      12.9 %     14.7% 

  



 
 
Rating finančnej sily a dlhodobej úverovej spôsobilosti (Standard & Poor’s): 
Skupina Eureko A +   Výhľad: stabilný 
 
Predstavenstvo  
Predseda   
Maarten Dijkshoorn  (Predseda a CEO)  
 
Podpredseda  
Huub Hannen  
 
Ďalší členovia  
Willem van Duin 
Gerard van Olphen   
Roel Wijmenga (CFO)  
Thomas van Rijckevorsel (od 1. apríla 2008)   
 
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. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tibor Bôrik      Elena Májeková 
predseda predstavenstva    členka predstavenstva 
Union zdravotná poisťovňa, a. s.    Union zdravotná poisťovňa, a. s. 







Číslo Názov Brutto Korekcia Netto
a b c 1 2 3 4

x

B. Nehmotný majetok, z toho 1 54.260 8.464 45.796 30.693

I. zriaďovacie náklady 2 338 127 211 296
II. goodwill 3

III.
poskytnuté preddavky na obstaranie 
nehmotného majetku 4

C. Finančné umiestnenie 5 0 0 0 0
I. Pozemky a stavby, z toho 6
1. pre prevádzkovú činnosť z toho 7
2. budovy a stavby 8

II.
Finančné umiestnenie v obchodných 
spoločnostiach a ostatné dlhodobé 
pohľadávky

9

1.
Podielové cenné papiere a vklady v 
obchodných spoločnostiach s 
rozhodujúcim vplyvom

10

2.
Podielové cenné papiere a vklady v 
obchodných spoločnostiach s 
podstatným vplyvom

11

3. Dlhopisy vydané obchodnými 
spoločnostiami s rozhodujúcim vplyvom

12

4. Dlhopisy vydané obchodnými 
spoločnostiami s podstatným vplyvom

13

5. Ostatné dlhodobé pohľadávky 14
III. Ostatné finančné umiestnenie 15

1.
Cenné papiere s premenlivým výnosom

16

2. Cenné papiere s pevným výnosom 17

3.
Dlhové cenné papiere obstarané v 
primárnych emisiách neurčené na 
obchodovanie

18

4. Ostatné pôžičky 19
5. Vklady v bankách 20
6. Iné finančné umiestnenie 21

E. Pohľadávky, z toho 22 972.015 56.142 915.873 14.179
I.A. z verejného zdravotného poistenia 23 953.905 56.142 897.763 12.731
1. voči poisteným, z toho 24 862.385 43.523 818.862 159

1a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

25

1b.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka podstatný 
vplyv

26

2.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, z toho

27 71.472 0 71.472 0

2a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

28

2b.

voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka podstatný 
vplyv

29

Predchádzajúce 
účtovné obdobie

A K T Í V A

Položka Číslo 
riadku

S Ú V A H A
k 31.12.2007

Bežné účtovné obdobie



Číslo Názov Brutto Korekcia Netto
a b c 1 2 3 4
3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 30 0 0 0 108
3a. z prerozdelenia poistného 31 0 108

4.
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou

32 953 0 953 0

5.
voči Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky

33

I.B.
z individuálneho zdravotného poistenia, 
z toho

34

1. voči poisteným 35
2. voči sprostredkovateľom 36

3.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, z toho

37

3a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

38

I.C. z nemocenského poistenia 39 0 0 0 0
1. voči poisteným 40
2. voči sprostredkovateľom 41

3.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, z toho

42

3a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

43

II. zo zaistenia 44
III. Ostatné pohľadávky, z toho 45 18.110 0 18.110 1.448
1. ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 46

2.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka podstatný 
vplyv

47

VI. z upísaného základného imania 48
F. Ostatné aktíva 49 1.431.962 9.744 1.422.218 635.240

I.
Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z 
toho

50 51.146 9.744 41.402 27.345

1.a. stroje a zariadenia 51 1.326 218 1.108 495
1.b. zásoby 52

1c
poskytnuté preddavky na hmotný 
majetok

53 0 0 0 304

1d. poskytnuté preddavky na zásoby 54

II.
Pokladničné hodnoty a bankové účty z 
toho

55 1.380.816 0 1.380.816 607.895

1. bankové účty 56 1.380.688 0 1.380.688 607.832
III. Iné aktíva 57

G. Účty časového rozlíšenia 58 768.696 0 768.696 883.543
I. Nájomné 59 1.230 0 1.230 68

II.
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

60 763.923 0 763.923 881.991

III. Ostatné účty časového rozlíšenia 61 3.543 0 3.543 1.484
AKTÍVA celkom 62 3.226.933 74.350 3.152.583 1.563.655
Kontrolné číslo 998 11.943.701 258.454 11.685.247 5.269.574

Položka Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce 
účtovné obdobie



Číslo Názov
a b c

x

A. Vlastné imanie 63
I. Základné imanie, z toho 64
1. upísané základné imanie splatené 65
2. Vlastné akcie (-) 66
II. Emisné ážio 67

III.
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku 
a záväzkov

68

IV.
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené 
zo zisku

69

1. Ostatné kapitálové fondy 70

V.
Výsledok hospodárenia minulých rokov

71

VI.
Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 72

B. Podriadené pasíva 73

C. Technické rezervy 74

I.
Technická rezerva na poistné budúcich 
období

75

1a. Hrubá výška 76
1b. Výška zaistenia (-) 77

3.
Technická   rezerva   na   poistné  
plnenie

78

3a. Hrubá výška 79
3b. Výška zaistenia (-) 80

4.
Technická rezervna poistné prémie a 
zľavy

81

4a. Hrubá výška 82
4b. Výška zaistenia (-) 83
6. Iné technické rezervy 84
6a. Hrubá výška 85
6b. Výška zaistenia (-) 86

E. Ostatné rezervy 87
G. Záväzky, z toho 88

I.A.
z verejného zdravotného poistenia, z 
toho

89

1. voči poisteným, z toho 90

1a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

91

1b.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka podstatný 
vplyv

92

2.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti

93

2a.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci 
vplyv

94

2b.
voči obchodným spoločnostiam, v 
ktorých má účtovná jednotka podstatný 
vplyv

95

3. voči inej zdravotnej poisťovni, z toho 96
3a. z prerozdelenia poistného 97

4.
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou 98

3.123

0
594.481 0

574.797 23.788

547.209 29

9.804 22

150

571.600 150

-232.315 -643.706

0 0

1.166.081 150

2.170.300
2.170.300 2.170.300

10.000 10.000

2.170.300
1.536.594

P A S Í V A

1.304.279

-643.706

571.600

594.481

107.425

535.826 7

1.577 0

5 6

Položka Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie



Číslo Názov
a b c

5.
voči Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky

99

I.B.
z individuálneho zdravotného poistenia

100

1. voči poisteným 101
2. voči sprostredkovateľom 102

3.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, z toho

103

I.C. z nemocenského poistenia 104
1. voči poisteným 105
2. voči sprostredkovateľom poistenia 106

3.
voči poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, z toho

107

II. zo ziastenia, z toho 108
III. Pôžičky zaručené dlhopisom z toho 109
1. v konvertibilnej mene 110
2. krátkodobé pôžičky 111
3. dlhodobé pôžičky 112
IV. bankové úvery z toho 113
1. krátkodobé úvery 114
V. ostatné záväzky, z toho 115
1. z daní 116

2.
zo sociálneho poistenia a zdravotného 
poistenia

117

3. z finančného prenájmu 118

H. Účty časového rozlíšenia 119

PASÍVA celkom 120

Kontrolné číslo 999

Položka Číslo 
riadku

Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie

5 6

27.588 23.759
1.033 815

3.011 1.245

13.237.955 6.860.381

1 0
3.152.583 1.563.655



Číslo Predchá-   dzajúce

Číslo Názov riadku Základňa Medzisúčet Výsledok
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

I.A.

TECHNICKÝ ÚČET K 
NEŽIVOTNÉMU POISTENIU 
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ 
POISTENIE

1 x x x x

1. Poistné v hrubej výške 2 x x 6.037.064 378
2

Prevedený výsledok z finančného 
umiestnenia z netechnického účtu

3
x x

3 Ostatné technické výnosy 4 x x 270.287 728
4 Náklady na poistné plnenia 5 x x x x
4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej 

výške
6

-4.417.676 x x x

4b. Nárok na úhradu nákladov od iných 
subjektov

7 0 -4.417.676 x x

4c. Zmena stavu technickej rezervy na 
poistné plnenia v hrubej výške

8 x -571.449 -4.989.125 -324

5 Zmena stavu iných technických 
rezerv

9 x x -594.481 0

7 Čistá výška prevádzkových 
nákladov

10 x x x x

7a Obstarávacie náklady na poistné 
zmluvy

11 x -235.076 x x

7b Správna réžia 12 x -194.569 -429.645 -630.154
8 Ostatné technické náklady 13 x x -413.528 -1
10 Výsledok technického účtu k 

neživotnému poisteniu A
14 x x -119.428 -629.373

I.B. TECHNICKÝ ÚČET K 
NEŽIVOTNÉMU POISTENIU 
INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ 
POISTENIE

15 x x x x

1.
Zaslúžené poistné, bez zaistenia

16
x x x x

1a. Poistné v hrubej výške 17 x x x
1b. Poistné v hrubej výške postúpené 

zaisťovateľom
18

x x

1c. Zmena stavu technickej rezervy na 
poistné budúcich období

19
x x x

1d. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a 
použití technickej rezervy na poistné 
budúcich období

20

2.
Prevedený výsledok z finančného 
umiestnenia z netechnického účtu

21
x x

3. Ostatné technické výnosy, bez 
poistenia

22
x x

4. Náklady na poistné plnenia, bez 
zaistenia

23 x x x x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej 
výške

24
x x x

4aa. Náklady na poistné plnenia postúpené 
zaisťovateľom

25
x x

4b. Zmena stavu technickej rezervy na 
poistné plnenia v hrubej výške

26
x x

4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a 
použití technickej rezervy na poistné 
plnenia

27
0 0

5. Zmena stavu iných technických 
rezerv, bez zaistenia

28
x x

6. Prémie a zľavy, bez zaistenia 29 x x

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31.12.2007

Položka Bežné účtovné obdobie



Číslo Predchá-   dzajúce

Číslo Názov riadku Základňa Medzisúčet Výsledok
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4
7. Čistá výška prevádzkových 

nákladov
30

x x x x

7a. Obstarávacie náklady na poistné 
zmluvy

31
x x x

7b. Zmena stavu výšky prevedených 
obstarávacich nákladov na poistné 
zmluvy

32
x x x

7c. Správna réžia 33 x x x
7d. Provízie od zaisťovateľov a podiely na 

ziskoch
34

x

8. Ostatné technické náklady bet 
zaistenia

35
x x

10. Výsledok technického účtu k 
neživotnému poisteniu B

36
x x 0 0

C. TECHNICKÝ ÚČET K 
NEŽIVOTNÉMU POISTENIU 
NEMOCENSKÉ POISTENIE

37
x x x x

1. Poistné v hrubej výške 38 x x
2.

Prevedený výsledok z finančného 
umiestnenia z netechnického účtu

39
x x

3. Ostatné technické výnosy 40 x x
4. Náklady na poistné plnenia v hrubej 

výške
41 x x x

Zmena stavu technickej rezervy na 
poistné plnenia v hrubej výške

42

7. Čistá výška prevádzkových 
nákladov

43
x x x x

7a. Obstarávacie náklady na poistné 
zmluvy

44
x

x x
7b. Správna réžia 45 x
8. Ostatné technické náklady 46 x x
10. Výsledok technického účtu k 

neživotnému poisteniu C
47

x x 0 0

III. NETECHNICKÝ ÚČET 48 x x x x
1.A. Výsledok technického účtu k 

neživotnému poisteniu A
49

x x -119.428 -629.373

1.B. Výsledok technického účtu k 
neživotnému poisteniu B

50
x x

1.C. Výsledok technického účtu k 
neživotnému poisteniu C

51
x x

3.
Výnosy z finančného umiestnenia

52
x x x x

3a Výnosy z podielových cenných 
papierov a vkladov a v tom 
rozhodujúci vplyv

53
x x x

3b
Výnosy z ostatného finančného 
umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv

54
x x x x

3ba Výnosy z pozemkov a stavieb 55 x x
3bb Výnosy z ostatných zložiek 

finančného umiestnenia
56

x x

3c Použitie opravných položiek k 
finančnému umiestneniu

57
x x x

3d Výnosy z realizácie finančného 
umiestnenia

58
x

3e. Prírastky hodnoty finančného 
umiestnenia

59 x

5.
Náklady na finančné umiestnenie

60
x x x x

5a Náklady na finančné umiestnenie 61 x x x
5b Tvorba opravných položiek k 

finančnému umiestneniu
62

x x x

5c Náklady na realizáciu finančného 
umiestnenia

63
x

5d. Úbytky hodnoty finančného 
umiestnenia

64
x x

Položka Bežné účtovné obdobie



Číslo Predchá-   dzajúce

Číslo Názov riadku Základňa Medzisúčet Výsledok
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4
6. Prevedený výsledok z finančného 

umiestnenia
65

x x

7. Ostatné výnosy 66 x x 29.722 0
8. Ostatné náklady 67 x x -142.164 -11.072
8a. Ostatné dane a poplatky 68 x x -932 -2.774
9. Daň z príjmov z bežnej činnosti 69 x x 487 -487
10. Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti po zdanení
70

x x -232.315 -643.706

11. Mimoriadne výnosy 71 x x
12. Mimoriadne náklady 72 x x
13. Mimoriadny výsledok 

hospodárenia
73

x x 0 0

14. Daň z príjmov z mimoriadnej 
činnosti

74
x x

16. Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie

75
x x -232.315 -643.706

Kontrolné číslo 999 -4.417.676 -5.418.770 -935.801 -3.189.864

Položka Bežné účtovné obdobie
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POZNÁMKY 
k  účtovnej  závierke  k  31. decembru 2007 

     
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: 

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 

(ďalej aj „zdravotná poisťovňa“ alebo „UZP“) 
 
 
1.2. Akcionári  zdravotnej poisťovne 
 
Jediným akcionárom  UZP je :  
 
Názov (obchodné meno):  Eureko B.V. 
Sídlo :  Handelsweg 2, Zeist. 3707NH, Holandsko 
Zapísaná : 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:   
výška:   2.170.300.000 Sk 
počet akcií:  2.170.300 
druh akcií: kmeňové, podoba: zaknihované 
 
Menovitá hodnota jednej akcie:  1.000 Sk (slovom tisíc slovenských korún)  
 
Akcie zdravotnej poisťovne majú podobu zaknihovaných cenných papierov na meno. 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. 
 
 
1.3. Orgány zdravotnej poisťovne 
 
Dňom 1.11.2004 nadobudol účinnosť 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.  
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PREDSTAVENSTVO je štatutárnym a výkonným orgánom zdravotnej poisťovne:  
 
Predseda:  Tibor Bôrik  
Člen:           Elena Májeková  
Člen:      Arnoud Gijsbert Vink – do 28.2.2007 
Člen:      Bjarne Jorgen Slorup – od 1.3.2007 
Člen:   Boris Masloviec – od 1.11.2007 
 
DOZORNÁ RADA je najvyšší kontrolný orgán zdravotnej poisťovne, ktorého právomoci sú upravené v Stanovách 
zdravotnej poisťovne: 
Predseda:  Willlem Antonius Jozef van Duin 
Člen    Dušan Zemánek 
Člen:   Michal Nastula  
Člen:   Viera Poludvorná  
 
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.  
 
 
1.4. Priemerný počet zamestnancov 
 
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2007 bol 240. 
 
 
1.5. Dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 
Účtovná závierka  UZP k 31. decembru 2007 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §  17 ods. 6 zákona 
NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2007 do 
31. decembra 2007.  
 
 
1.6. Právna úprava 

 
Skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtuje a vykazuje UZP podľa: 
• zákona  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,  
• zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
• zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
• zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,  
• zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov,  
• zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
• a  ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky číslo 22930/2005-74 zo dňa 30. novembra 2005, 22933/2005-74 zo dňa 14. decembra 
2005 a 25864/2007-74 zo dňa 13. decembra 2007v znení neskorších predpisov. 

 
V priebehu roka 2007 nadobudli účinnosť novely právnych predpisov upravujúcich verejné zdravotné poistenie 
a zdravotnú starostlivosť, ktoré ovplyvnili činnosť zdravotnej poisťovne; medzi najdôležitejšie zmeny patrí:  
 
- od 1.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 522/2006 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 581/2004 Z. z. a 

ktorým boli zadefinované výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne, vrátane určenia 
maximálnej výšky týchto výdavkov pre zdravotnú poisťovňu – a to vo výške 4% z úhrnu poistného pred 
prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok 

 
- od 1.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 656/2006 Z. z.,  ktorý novelizoval zákon č. 222/2004 Z. z., na 

základe ktorého došlo k zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty z 19% na 10% na tovary definované v 
prílohách tohto predpisu (lieky) 

 
- od 15.1.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 12/2007 Z. z.,  ktorý novelizoval zákon č. 581/2004 Z. z., pričom 

najpodstatnejšou zmenou pre zdravotnú poisťovňu je zákaz výkonu náboru poistencov na základe 
mandátnych zmlúv alebo zmlúv o sprostredkovaní s fyzickými alebo právnickými osobami, ako aj zákaz  
ponúkania peňažnej odplaty alebo nepeňažnej odmeny poistencom pri ich nábore 
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- od 13.3.2007 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2007 Z. z., ktorý novelizoval zákon č.  25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní  a ktorým z predmetu verejného obstarávania bolo vylúčené obstaranie zdravotníckej 
starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

 
Od 1.1.2008 do dňa  vyhotovenia týchto poznámok k účtovnej závierke nadobudli účinnosť nasledovné právne 
predpisy, ktorými bol novelizované právne predpisy upravujúce verejné zdravotné poistenie a zdravotnú 
starostlivosť, medzi najdôležitejšie zmeny patrí:  
 

- od 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č.  530/2007 Z. z.,  ktorý novelizoval zákon č. 581/2004 Z. z., 
pričom hlavnými zmenami sú zníženie výdavkov na prevádzkové činnosti zo 4 % na 3,5 % z úhrnu 
poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok; zriadenie oddelenej analytickej 
evidencie samostatne pre jednotlivé poistné druhy a prevádzkovú činnosť, možnosť použitia kladného 
hospodárskeho výsledku len na úhrady za zdravotnú starostlivosť 

 
- od 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č.  594/2007 Z. z.,  ktorý novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z., 

pričom  hlavnými zmenami sú úprava práv a povinností zdravotnej poisťovne, zmeny v kategóriách platiteľa 
štát,  zmeny týkajúce sa ročného zúčtovania 

 
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.   
 
 
 

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. 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou počas účtovného obdobia konzistentne 
aplikované. 
 
 
2.2. Spôsob ocenenia majetku 
 
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 30 000,- Sk a ich doba použiteľnosti je 
dlhšia ako jeden rok.  
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér, ktorého ocenenie je vyššie  ako 50 000,- Sk a doba použiteľnosti 
dlhšia ako jeden rok.  
Tento majetok bol zaraďovaný a účtovaný v obstarávacích cenách, znížený o oprávky. 
 
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 

 
 
b) Drobný hmotný a nehmotný majetok : 
UZP o dlhodobom drobnom nehmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento majetok priamo účtovaný do 
nákladov na účet – Ostatné služby drobný nehmotný majetok do 50 000,- Sk 
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UZP o dlhodobom drobnom hmotnom majetku neúčtuje. Pri obstaraní je tento majetok priamo účtovaný na účet – 
Spotreba materiálu DHM  do 30 000,- Sk neevidovaný a účet – Spotreba materiálu DHM do 30 000,- Sk evidovaný 
(po predchádzajúcom zaevidovaní do operatívnej evidencie  „Drobného hmotného majetku“). Drobný hmotný 
majetok UZP  sleduje na podsúvahových účtoch. 
 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je poistený v spoločnosti Union poisťovňa, a.s. Výška ročného poistného 
predstavuje sumu 141 tis. Sk. 
 
 
2.3. Časové rozlíšenie obstarávacích nákladov 
 
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. 
 

Pravdepodobnosť 
storna v 1. roku 

poistenia 

Pravdepodobnosť 
storna v 2. roku 

poistenia 

Pravdepodobnosť 
storna v 3. roku 

poistenia 

Pravdepodobnosť 
storna v 4. roku 

poistenia 

Pravdepodobnosť 
storna v 5+ roku 

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% 
 
Časové rozlíšenie provízií za sprostredkovanie poistenia sa riadi amortizačnou schémou: 
- v 1. roku sa do nákladov účtuje 39% z provízií vyplatených v 1. roku a do časového rozlíšenia sa zaúčtuje 

zvyšných 61%, 
- v 2. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 14% z provízií vyplatených v 1. roku a v časovom rozlíšení zostane 

47%, 
- v 3. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 13% z provízií vyplatených v 1. roku a v časovom rozlíšení zostane 

34%, 
- v 4. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 12,5% z provízií vyplatených v 1. roku a v časovom rozlíšení zostane 

21,5%, 
- v 5. roku sa do nákladov zaúčtuje ďalších 11,5% z provízií vyplatených v 1. roku a v časovom rozlíšení zostane 

10%, 
- v 6. roku sa do nákladov zaúčtuje zvyšných 10% z provízií vyplatených v 1. roku a v časovom rozlíšení zostane 

0. 
 
Impairment test = test na zníženie hodnoty aktív 
 
Tento test slúži na overenie, či účtovná hodnota aktív, v tomto prípade časového rozlíšenia obstarávacích 
nákladov, nie je vyššia ako ich návratná hodnota.  
 
Predpoklady: 
 

a) zákonom stanovené predpoklady: odvod poistného, spôsob a výška prerozdeľovania poistného, 
b) predpoklady UZP: počet poistencov,  pravdepodobnosti stornovania zmlúv, štruktúra poisteného portfólia, 

inflácia, výška nákladov na zdravotnú starostlivosť, úspešnosť výberu poistného, riziková diskontná 
sadzba, investičný výnos, ostatné služby. 
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Vplyv novelizovaných právnych predpisov upravujúcich verejné zdravotné poistenie prijatých s účinnosťou od 
1.1.2008 bol pri teste zohľadnený tak, že predpokladané výsledky hospodárenia sú použité v súlade s novými 
ustanoveniami. 
 
Na základe uvedených predpokladov zdravotná poisťovňa vypočítala čistú súčasnú hodnotu budúcich peňažných 
tokov týkajúcich sa poistených, na ktorých sa časové rozlíšenie obstarávacích nákladov vzťahuje vo výške 828.288 
tis. Sk. Táto hodnota je vyššia než aktuálna hodnota časovo rozlíšených obstarávacích nákladov. Z uvedeného 
porovnania vyplýva, že hodnota tohto aktíva sa nemusí znížiť. 
 
 
2.4. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 
Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavali na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou 
Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (podľa § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). 
Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použil  kurz, za ktorý boli tieto valuty nakúpené alebo 
predané v komerčnej banke.  
 
Kurzy použité k preceneniu majetku a záväzkov v účtovnej závierke k 31.12.2007 boli nasledovné: 
1 CZK = 1,263 Sk 
1 Euro = 33,603 Sk. 
 
 
2.5. 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 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 VUB, v zmysle pravidiel 
Štátnej pokladnice. 
 
UZP má založené nasledovné bankové účty :  
    
- príjmový účet pre výber poistného, 
- príjmový účet pre 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. 
 
 
2.6. Prerozdelenie poistného 
 
2.6.1. 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  5.9. 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 je 85 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov, ktoré: 

a) platiteľ poistného podľa § 11 písm. a) až c) a ods. 2 zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, 
za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva 

b) platiteľ poistného podľa § 11 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa 
mesačné prerozdeľovanie vykonáva 
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Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu 
prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom definovaným v ods. 4 zákona na 
jedného prepočítaného poistenca. 
  
Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného 
prerozdeľovania podľa odseku 5 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 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 oprávnené zdravotné poisťovne. Povinná zdravotná poisťovňa je povinná 
uhradiť záväzky voči oprávneným zdravotným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia 
úradu.  
 
 
2.6.2. Ročné prerozdeľovanie poistného 
 
Podľa § 27a ods. 1  zákona sa ročné prerozdeľovanie poistného vykonáva v každom kalendárnom roku za 
predchádzajúci kalendárny rok. Ročné prerozdeľovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa v roku 2007 
určeným postupom a v určených termínoch podľa § 31b, ods. 2 tohto zákona. 
 
 
2.6.3. Pohľadávky na preddavkoch na poistné 
 
Ku dňu  31.12. 2007 boli zaúčtované všetky predpisy na poistnom, ktoré podľa akruálneho princípu patria do 
účtovného obdobia od 1.1.2007 do 31.12.2007, a to na základe mesačných výkazov platiteľov poistného, ktoré boli 
do zdravotnej poisťovne doručené ku dňu zostavenia účtovnej závierky vrátane predpisu za obdobie december 
2007, aj keď pohľadávka ešte nebola splatná. Zaúčtované boli pohľadávky na poistnom voči samoplatiteľom na 
základe vygenerovaných predpisov poistného z predložených daňových priznaní a čestných vyhlásení. Tieto 
pohľadávky sú v súvahe uvedené ako krátkodobé, nakoľko ich splatnosť je do jedného mesiaca odo dňa vzniku 
pohľadávky.  
Ako pohľadávky boli zaúčtované aj nepredložené mesačné výkazy platiteľov poistného vo výške na základe 
odhadu. 
Odhady poistného boli stanovené na základe údajov za predchádzajúce obdobia a ostatných dostupných údajov. 
 
 
2.6.4. Opravné položky 
 
K pohľadávkam k 31.12.2007 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 2007 je uvedená v nasledovnom prehľade: 
 

Poistné  
% výška opravných 
položiek z pohľadávok  

pohľadávky vo veku 0 – 3 mesiace 0% 
pohľadávky vo veku 3 – 6 mesiacov 25% 
pohľadávky vo veku 6 – 9 mesiacov 50% 
pohľadávky vo veku 9 – 12 mesiacov 75% 
pohľadávky staršie ako 12 mesiacov 100% 
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2.6.5. Technické rezervy 
 
Podľa zákona č. 581/2004 Z. z.  zdravotná poisťovňa vytvorila 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 je povinná účtovať na podsúvahových účtoch a vykazovať v účtovnej závierke v poznámkach 
predpokladané náklady na úhradu za plánovanú zdravotnú starostlivosť pre poistencov zaradených v zozname 
poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“) do dvoch mesiacov 
odo dňa zaradenia.  
Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť ku dňu, ku ktorému sa tvorí účtovná závierka, technické rezervy na úhradu 
za plánovanú zdravotnú starostlivosť pre poistencov zaradených v zozname viac ako dva mesiace od dátumu ich 
do zaradenia do zoznamu. Technické rezervy možno použiť výhradne na takýto účel. 
 
Zdravotná poisťovňa môže vytvoriť ku dňu účtovnej závierky technickú rezervu  

a) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola ku dňu účtovnej závierky uhradená, 
b) na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá ku dňu účtovnej závierky, ale do tohto termínu 

nebol zdravotnej poisťovni doručený účtovný doklad. 
UZP vytvorila technické rezervy na nevyfakturovanú zdravotnú a neuhradenú zdravotnú starostlivosť. 
Rezervy boli stanovené na základe údajov za predchádzajúce obdobia a ostatných dostupných údajov. 
 
Technické rezervy na úhradu za plánovanú zdravotnú starostlivosť pre poistencov zaradených v zozname viac ako 
dva mesiace od dátumu ich do zaradenia do zoznamu boli zahrnuté do technických rezerv na nevyfakturovanú 
zdravotnú starostlivosť. 
 
Technické rezervy boli vytvorené aj na základe požiadaviek schválených revíznymi lekármi zdravotnej poisťovne 
na: 
- zdravotnícky materiál, 
- plánovanú a schválenú liečbu v štátoch EÚ, 
- asistovanú reprodukciu, 
- transplantácie, 
- mimoriadne finančne náročnú zdravotnú starostlivosť ako jedinú terapeutickú alternatívu 
 
 
 
3. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb 
 
Osoba sa považuje za spriaznenú, ak jedna strana má možnosť kontrolovať alebo má podstatný vplyv na finančné 
a operatívne rozhodnutia inej osoby. Spriaznenými osobami sa pre UZP rozumejú materská spoločnosť, 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 dostať priamo v sídle Eureko B.V.  
 
UZP vykazuje voči materskej spoločnosti  pohľadávku vo výške 6.035 tis. Sk. 
UZP nevykazuje voči Union poisťovni, a.s. žiadne náklady, výnosy, záväzky ani pohľadávky. 
Členom predstavenstva UZP boli vyplatené základné mzdy vo výške 1.487 tis. Sk a odmeny a bonusy vo výške 73 
tis. Sk. Záväzky z nevyplatených miezd predstavujú výšku 1.969 tis. Sk. 
Členom dozornej rady UZP nie je za výkon funkcie poskytovaná žiadna finančná odmena.  
 
UZP neposkytla ani neprijala žiadne záruky za členov jej  orgánov akciovej spoločnosti.  
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4. Poistenci a platitelia poistného 
 
 V roku 2007 mala UZP priemerný počet poistencov 452.855. Ukončenie poistného vzťahu poistencov v UZP 
v priebehu roka 2007 bolo najmä z dôvodu zdravotného poistenia v inom členskom štáte Európskej únie 
a ukončenie poistného vzťahu z dôvodu úmrtia poistencov.   
 

Priemerný počet poistencov k 31.12.2007 Podiel 
poistencov  v % 

Ekonomicky aktívni poistenci 152.821 33,75 % 
Ekonomicky neaktívni poistenci 300.034 66,25 % 
v tom:  poistenci hradení štátom 300.034 66,25 % 
Počet poistencov spolu 452.855 100,00% 

 
 
 
 
5. Poznámky k súvahe 
 
5.1. Nehmotný majetok 
                

Nehmotný majetok (v tis. Sk) Software 

Obstarávacie náklady:  
stav k 1. januáru 2007 544 
prírastky 53.716 
stav k 31. decembru 2007 54.260  
  
Oprávky:  
stav k 1. januáru 2007 -55 
oprávky počas roka -8.409 
stav k 31. decembru 2007 -8.464 
stav k 31. decembru 2007 45.796 

 
 
 
5.2. Hmotný majetok 
        

Hmotný majetok   
(v tis. Sk) Hardware Kancelársky 

nábytok 

Stroje, 
prístroje, 

zariadenia 

Dopravné 
prostriedky Spolu 

Obstarávacie náklady:           
stav k 1. januáru 2007 14 267 32 532 0 14.831 
prírastky 26.921 3.193 794 5.407 36.315 
stav k 31. decembru 2007 41.188 3.225 1.326 5.407 51.146 
            
Oprávky:           
stav k 1. januáru 2007 -711 -1 -37 0 -749 
oprávky počas roka -7.761 -174 -181 -879 -8.995 
stav k 31. decembru 2007 -8.472 -175 -218 -879 -9.744 
stav k 31. decembru 2007 32.716 3.050 1.108 4.528 41.402 
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5.3. Pohľadávky 
 

Pohľadávky (v tis. Sk) Brutto Korekcia Netto 

pohľadávky na poistnom 109.844 -43.523 66.321 
pohľadávky na poistnom odhady 752.524 0 752.524 
pohľadávky voči sprostredkovateľom 19.095 -12.619 6.476 
poskytnuté preddavky PZS 41.137 0  41.137 
pohľadávky, dobropisy voči PZS 30.335 0 30.335 
daň vyberaná zrážkou 6.635 0 6.635 
poskytnuté prevádzkové preddavky 5.181 0 5.181 
ÚDZS vecné dávky 564 0 564 
ÚDZS vecné dávky – odhad 389 0 389 
pohľadávky voči zamestnancom 220 0 220 
pohľadávky – regresy 17 0 17 
ostatné pohľadávky 6.074 0 6.074 
stav k 31. decembru 2007 972.015 -56.142 915.873 

 
 
 
5.3.1. Pohľadávky na preddavkoch na poistné 
 

Pohľadávky voči platiteľom 
poistného (v tis. Sk) 

hrubá 
výška 

opravné 
položky 

účtovná 
hodnota 

pohľadávky na poistnom 109.844 43.523 66.321 
odhad pohľadávky na poistnom 752.524 0 752.524 
stav k 31. decembru 2007 862.368 43.523 818.845 

 
 
 
5.3.2. Pohľadávky voči sprostredkovateľom  
 
V pohľadávkach voči sprostredkovateľom sú zaúčtované pohľadávky z titulu vyplatených provízii za stornované 
prihlášky v celkovej výške 19.095 tis. Sk, ktoré na základe zmluvných dojednaní sú spoločnosti povinné vrátiť UZP, 
a to  voči spoločnostiam: 
- AXA Services, s.r.o. (pôvodne  WinFin Services, s.r.o.) vo výške 14.911  tis. Sk,   
- MBI – Marketingberatung International spol. s r.o. vo výške 2.526 tis. Sk, 
- ostatným spoločnostiam a fyzickým osobám vo výške 1.658 tis Sk. Sk. 
 

Pohľadávky voči 
sprostredkovateľom (v tis. Sk) 

hrubá 
výška 

opravné 
položky 

účtovná 
hodnota 

pohľadávky voči sprostredkovateľom 19.095 -12.619 6.476 
stav k 31. decembru 2007 19.095 -12.619 6.476 

 
 
 
5.3.3. Pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
 
Zdravotná poisťovňa eviduje  pohľadávky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) v celkovej 
výške 71.472 tis. Sk. Na účte 308 sú evidované pohľadávky vo výške 30.335 tis. Sk Uvedená suma predstavuje 
pohľadávky zdravotnej poisťovne za neoprávnené a neopodstatnené výkony zistené externými revíziami, ďalšie 
pohľadávky na tomto účte sa týkajú pohľadávok z dobropisov voči PZS. Na účte 307 sú evidované preddavky voči 
PZS, ktoré predstavovali výšku 41.137 tis. Sk.  
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Pohľadávky voči poskytovateľom ZS 
 (v tis. Sk) 

Dobropisy a 
pohľadávky z revízii Preddavky Spolu 

všeobecné nemocnice 15.522 7.019 22.541 
špecializované nemocnice 4.614 2.055 6.669 
špecializovaná zdravotná starostlivosť 4.488 302 4.790 
všeobecná zdravotná starostlivosť 1.884 244 2.128 
polikliniky 1.646 1.615 3.261 
lekárne  1.512 0  1.512 
výdajne 38 0  38 
dopravná služba 37 17 54 
záchranná zdravotná služba 107 23.084 23.191 
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky 321 7 328 
lekárska služba prvej pomoci 73 33 106 
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti 53 10 63 
kúpeľná starostlivosť 35 6.751 6.786 
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť 2 0 2 
prenajímateľ 2 0 2 
stacionár 1 0 1 
stav k 31. decembru 2007 30.335 41.137 71.472 

 
 
 
5.3.4. 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 564 tis. Sk za občanov Európskej únie 
ošetrených v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, ktorým poisťovňa preplatila im poskytnuté 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 EHS v odhadovanej výške, ktorá 
prestavuje výšku 389 tis. Sk. 
 
 
 
5.3.5. Pohľadávky na regresných náhradách 
 
Voči tretím osobám UZP eviduje pohľadávky ako náhrady za náklady vynaložené na zdravotnú starostlivosť 
poskytnutú v dôsledku protiprávneho konania tretích osôb vo výške 17 tis. Sk 
 
 
 
5.3.6. Ostatné pohľadávky  
 

Ostatné pohľadávky (v tis. Sk) 
 

poskytnuté prevádzkové preddavky 5.181 
daň vyberaná zrážkou  6.635 
pohľadávka voči materskej spoločnosti 6.035 
pohľadávky voči zamestnancom 220 
ostatné pohľadávky 39 
stav k 31. decembru 2007 18.110 
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5.4. Peniaze a peňažné ekvivalenty 
 

Peniaze a peňažné ekvivalenty (v tis. Sk)  

bankové účty 1.380.665 
ceniny 73 
pokladničná hotovosť 55 
peniaze na ceste  23 
stav k 31. decembru 2007 1.380.816 

 
 
 
5.5. Účty časového rozlíšenia 
 
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 nákladoch bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich 
obdobiach. 
  

Účty časového rozlíšenia (v tis. Sk) stav k 
1.1.2007 

stav k 
31.12.2007 

provízie za sprostredkovanie poistenia 881.991 763.923 
nájomné a služby spojené s nájomným 68 1.241 
poistenie 76 333 
ostatné prevádzkové náklady 1.408 1.189 
stav k 31. decembru 2007 883.543 766.686 

 
 
 
5.6. 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 2.010 tis. Sk z titulu úrokov z termínovaných vkladov. 
 
 
 
5.7. Vlastné imanie 
 
Prehľad vlastného imania v priebehu účtovného obdobia  je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Vlastné imanie  
(v tis. Sk) 

Základné 
imanie 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Výsledok 
hospodárenia 

za bežné 
účtovné 
obdobie 

Výsledok 
hospodárenia 

za bežné 
účtovné 
obdobie 

Spolu 

stav k 1. januáru 2007 2.170.300 10.000 -643.706 0 1.536.594 

strata bežného obdobia  0 0  -232.315 -232.315 

stav k 31. decembru 2007 2.170 300 10.000 -643.706 -232.315 1.304.279 
 
 
 
5.7.1. Základné imanie a rezervný fond 
 
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. základné imanie akciovej spoločnosti musí byť 
najmenej 100 mil. Sk a rezervný fond akciovej spoločnosti najmenej 10 mil. Sk, čo bolo splnené pri vzniku UZP. 
Ku dňu 31.12.2007  je základné imanie vo výške 2.170.300 tis. Sk a rezervný fond vo výške 10.000 tis. Sk. 
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5.8. Technické rezervy 
 
Súčasťou technických rezerv na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť je dodatočná rezerva pre nedoručené 
zúčtovacie doklady za obdobie december 2007. Táto dodatočná rezerva bola vytvorená porovnaním celkových 
očakávaných nákladov na zdravotnú starostlivosť za toto zúčtovacie obdobie vypočítaných poistno-matematickou 
metódou (Chain-Ladder) so sumou doručených zúčtovacích dokladov za toto obdobie doplnených o rezervu na 
nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť vypočítanú z priemerných nákladov každého poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti za predchádzajúce zúčtovacie obdobia. Dodatočná rezerva bola vytvorená vo výške, ktorou boli 
náklady na zdravotnú starostlivosť za toto obdobie doplnené do výšky odhadovaných finálnych nákladov 
vypočítaných poistno-matematickou metódou. 
 

Technické rezervy (v tis. Sk) 
Neuhradenú 
zdravotnú 

starostlivosť 

Nevyfakturovanú 
zdravotnú 

starostlivosť 
Spolu 

stav k 1. januáru 2007       
rezerva na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť 0 150 150 
stav k 31. decembru 2007       
všeobecné nemocnice 10.966 129.927 140.893 
špecializovane nemocnice 1.039 36.565 37.604 
polikliniky 1.620 15.525 17.145 
všeobecná zdravotná starostlivosť 1.116 23.902 25.018 
špecializovaná ambulantná starostlivosť 1.801 65.813 67.614 
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť 0 1.256 1.256 
lekárne  5.778 85.751 91.529 
výdajne  20 8.092 8.112 
záchranná zdravotná služba 112 13.643 13.755 
dopravná zdravotná služba 0 1.297 1.297 
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky 282 12.312 12.594 
kúpeľná starostlivosť 7.423 16.351 23.774 
lekárska služba prvej pomoci 0 982 982 
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti 0 2.047 2.047 
prenajímateľ 0 82 82 
zdravotnícky materiál  0 27.540 27.540 
zahraničná liečba 0 2.937 2.937 
asistovaná reprodukcia 0 1.314 1.314 
lieky 0 33.648 33.648 
transplantácie 0 2.845 2.845 
mimoriadne finančne náročná zdravotná starostlivosť 
ako jediná terapeutická alternatíva 0 323 323 
hospic  275 275 
stacionár  20 20 
dodatočná rezerva na nevyfakturovanú zdravotnú 
starostlivosť pre nedoručené zúčtovacie doklady pre 
obdobie 12/2007 0 58.996 58.996 
stav k 31. decembru 2007 30.157 541.443 571.600 
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5.9. Iné technické rezervy 
 
Na účte iné technické rezervy bola zaúčtovaná rezerva na ročné prerozdelenie poistného a rezerva na mesačné 
prerozdelenia na mesiac november a december 2007.  
 

Iné technické rezervy 
(v tis. Sk) 

stav  
k 1.1.2007 

stav 
k 31.12.2007 

rezerva na ročné prerozdelenie 
poistného 0 479.446 
rezerva na mesačné 
prerozdelenie poistného 0 115.035 
stav k 31. decembru 2007 0 594.481 

 
 
 
5.10. Ostatné rezervy 
 
Rezerva na súdne spory: 
UZP pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajúce zo súdnych sporov vychádzala z evidencie súdnych sporov vedenej 
odborom právnych činností, v ktorej sú evidované  všetky súdne spory, o ktorých mala zdravotná poisťovňa ku dňu 
zostavovania účtovnej závierky vedomosť. Použité číselné údaje boli získané najmä zo súdnych spisov. 
 
V roku 2007 prebiehalo niekoľko sporových konaní. 
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. Výška rezervy bola vypočítaná váženým 
priemerom predpokladaných súdnych výsledkov berúc do úvahy pravdepodobnosť nastania jednotlivých 
výsledkov.  
 
V roku 2006 bola väčšina rezerv na prebiehajúce sporové súdne konanie vedená na podsúvahovom účte. V roku 2007 
došlo oproti predchádzajúcemu roku k nárastu objemu sporov, ktoré spoločnosť eviduje na účte ostatných rezerv. Toto je 
spôsobené počtom prípadov, ktoré súvisia so začiatkom poskytovania zdravotného poistenia UZP v roku 2006 a so 
zvýšenou pravdepodobnosťou povinnosti finančného vyrovnania niektorých týchto sporov oproti roku 2006. 
 
Na účte ostatných rezerv boli zaúčtované sumy z titulu rezervy na súdny spor a rezerva na odchodné .  
 

Ostatné  rezervy  
(v tis. Sk) 

stav  
k 1.1.2007 

stav  
k 31.12.2007 

rezerva na súdne spory 3.100 107.140 
rezerva na odchodné 23 285 
stav k 31. decembru 2007 3.123 107.425 

 
 
 
5.11. Záväzky 
 
5.11.1.  Záväzky voči poisteným 
 
Záväzky voči poisteným sú vedené vo výške 9.804 tis. Sk suma predstavuje platby platiteľov poistného, ktoré sa 
nepodarilo identifikovať z dôvodu nesprávnych párovacích symbolov alebo uhradených bez právneho titulu. 
 
 
 
5.11.2. Záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
 

Záväzky voči PZS (v tis. Sk) Stav 31.12.2007 
Záväzky voči PZS celkom: 535.826 
   z toho: po lehote splatnosti 2.738 
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Záväzky voči PZS (v tis. Sk) Stav 31.12.2007 

všeobecné nemocnice 178.174 
špecializované nemocnice 50.413 
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť 91.536 
všeobecná zdravotná starostlivosť 42.342 
polikliniky 22.831 
lekárne  114.123 
výdajne 7.053 
dopravná služba 2.124 
záchranná zdravotná služba 4.036 
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky 17.563 
lekárska služba prvej pomoci 1.415 
kúpeľná starostlivosť 2.284 
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti 1.001 
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť 696 

prenajímateľ 83 

hospic 85 

stacionár 67 

stav k 31. decembru 2007 535.826 
 
 
 
5.11.3. 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 1.577 tis. Sk za občanov Slovenskej republiky 
ošetrených v zdravotníckych zariadeniach Európskej únie, ktoré príslušné inštitúcie Európskej únie uhradili im 
poskytnuté výkony a následne si ich uplatnili  voči Slovenskej republike  prostredníctvom SOVD.  
 
 
 
5.11.4. Záväzky voči sprostredkovateľom 
 
UZP eviduje záväzok voči sprostredkovateľom vo výške 3 tis. Sk. Ide o záväzok z provízii, ktorý bol vrátený pre 
nesprávne číslo bankového účtu. 
 
 
 
5.12. Ostatné záväzky 
 
Faktúry doručené pred 1.1.2008 týkajúce sa nákladov obdobia po 31.12.2007 sú časovo rozlíšené. Pri výdavkoch 
bežného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, bol použitý účet  náklady budúcich období.  
    

Ostatné záväzky (v tis. Sk)  

záväzky voči zamestnancom - mzdy 5.062 
ostatné záväzky voči zamestnancom – zrážky z miezd 30 
záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 3.011 
dodávatelia – faktúry pre správnu činnosť                       4.638 
nevyfakturované dodávky 317 
krátkodobé rezervy                       13.223 
daň z príjmov zo závislej činnosti 1.033 
sociálny fond                            223 
ostatné 51 
stav k 31. decembru 2007 27.588 
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z toho: 
a) krátkodobé rezervy: 

Krátkodobé rezervy (v tis. Sk) 
  

nevyčerpané dovolenky  1.969 
odmeny 1.870 
zákonné poistenie 708 
reklamné služby 1.265 
poštovné a telekomunikácie 1.515 
nájomné 250 
energie 650 
rezerva na audit 670 
ostatné 4.326 
stav k 31. decembru 2007 13.223 

 
b) sociálny fond: 

Sociálny fond (v tis. Sk) 
 

stav k 1. januáru 2007 65 
tvorba – zákonný prídel 355 
čerpanie – príspevok na stravné -168 
čerpanie – ostatné príspevky -29 
stav k 31. decembru 2007 223 

 
 
 
6. Poznámky k výkazu ziskov a strát 

 
6.1. Predpísané poistné 
 
Vo výnosoch na poistné v hrubej výške je zaúčtovaný predpis na preddavkoch na poistnom za obdobie od 
1.1.2007 do 31.12.2007, vrátane odhadu predpisu na december 2007 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 tis. Sk)  
predpísané poistné v hrubej výške 6.037.064 
Spolu 6.037.064 

 
Prijaté poistné  ( v tis. Sk)  
prijaté poistné  5.184.589 
Spolu 5.184.589 

 
 
6.2. Ostatné technické výnosy 
 

Ostatné technické výnosy 
(v tis. Sk) 

 

úroky z bežného účtu a 
terminovaných vkladov        36.457 
poplatky za vystavenie európskych 
preukazov zdravotného poistenia          1.135 
ostatné 1.012 
Spolu 38.604  
výnosy z prerozdelenia poistného 231.683 
Spolu 270.287 
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Výnosy z prerozdelenia poistného 
(v tis. Sk) 

 

výnosy z prerozdelenia poistného 231.791 
výnosy z prerozdelenia poistného 
- odhadovaná výška -108 
Spolu 231.683 

 
 
6.3. Náklady na poistné plnenia 
 
V nákladoch na poistné plnenia sú zaúčtované náklady na poistné plnenia vyplatené poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti za zdravotnú starostlivosť poskytnutú do 31.12.2007, ako aj neuhradená a nevyfakturovaná zdravotná 
starostlivosť týkajúca sa účtovného obdobia 2007, a to vo forme technickej rezervy. 
  

Náklady na vyplatené poistné plnenia 
(v tis. Sk)   
všeobecné nemocnice 1.542.434 
špecializované nemocnice 417.129 
špecializovaná ambulantná starostlivosť 580.880 
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť 274.684 
polikliniky 176.122 
lieky lekárne 942.282 
záchranná zdravotná služba 178.180 
spoločné liečebné vyšetrovacie zložky 134.484 
zdravotnícke pomôcky 107.194 
kúpeľná zdravotná starostlivosť 19.718 
dopravná zdravotná služba 17.411 
lekárska služba prvej pomoci 8.572 
agentúra domácej ošetrovacej starostlivosti 6.881 
jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť 4.884 
zahraničná liečba prostredníctvom ÚDZS 2.691 
finančné náhrady poistencom 1.892 
prenájom kyslíkových fliaš 905 
hospic 683 
stacionár 579 
zdravotná starostlivosť v zahraničí 71 
Spolu 4.417.676 

 
Technická rezerva bola vytvorená na neuhradenú a na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť. 
 

Zmena stavu technickej rezervy na 
poistné plnenia (v tis. Sk) 

 

tvorba technickej rezervy na poistné plnenie  8.674.996 
použitie  technickej rezervy na poistné 
plnenie -8.103.547 
Spolu 571.449 

 
 
6.4. Zmena stavu technických rezerv z prerozdelenia poistného 
 

Zmena stavu iných 
technických rezerv 
(v tis. Sk) 

Tvorba 
rezervy 

Použitie 
rezervy Spolu 

rezerva na ročné 
prerozdelenie poistného 1.186.190 -706.744 479.446 
rezerva na mesačné 
prerozdelenie poistného 808.678 -693.643 115.035 
Spolu 1.994.868 -1.400.387 594.481 
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6.5. Náklady z prerozdelenia poistného 
 
Náklady z prerozdelenia poistného predstavovali výšku 357.368 tis. Sk. 
 
 
 
6.6. Obstarávacie náklady 
 
V obstarávacích nákladoch na poistné zmluvy sú zahrnuté náklady na provízie za nábor poistencov. 
 

Obstarávacie náklady na poistné 
zmluvy (v tis. Sk) 

 

náklady na provízie  200.606 
náklady na reklamu 33.340 
ostatné obstarávacie náklady 1.130 
Spolu 235.076 

 
 
 
6.7. Náklady na správnu réžiu  
 
Náklady na správnu réžiu vo výške 194.569 tis. Sk predstavujú technické náklady súvisiace s prevádzkou. 
       

Správna réžia ( v tis. Sk)  

mzdové náklady 72.161 
náklady na sociálne poistenie a zdravotné poistenie  21.852 
spotreba materiálu 21.557 
služby spojené s výpočtovou technikou 13.953 
náklady na poštovné a telekomunikácie 12.140 
nájomné a služby spojené s nájomným 10.943 
odpisy 8.996 
náklady na audit 889 
ostatné 32.078 
Spolu 194.569 

 
 
 
6.8. Ostatné technické náklady  
 
Ostatné technické náklady tvoria opravné položky k pohľadávkam na preddavkoch poistného a voči 
sprostredkovateľom, 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 tis. Sk) 
  

opravné položky k pohľadávkam na 
preddavkoch poistného 43.522 
opravné položky k pohľadávkam voči 
sprostredkovateľom 12.619 
Opravné položky spolu 56.141 
príspevok ÚDZS na činnosť 16 
náklady na činnosť operačných stredísk 
tiesňového volania 2 
Spolu 56.159 
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6.9. Netechnické náklady 
 
6.9.1. Tvorba rezerv na správnu činnosť 
 

Tvorba rezerv na správnu činnosť 
(v tis. Sk) 

  

nevyčerpané dovolenky 5.001 
odmeny 2.406 
zákonné poistenia 1.775 
reklamné služby 4.898 
poštovné a telekomunikácie 1.515 
nájomné 250 
energie 650 
rezerva na audit 670 
rezerva na súdne spory 107.140 
ostatné 5.243 
Spolu 129.548 

 
 
 
6.9.2. Ostatné netechnické náklady  
 

Ostatné netechnické náklady 
(v tis. Sk)   
odpisy - softvér 8.324 
pokuty a úroky z omeškania 4.200 
ostatné 92 
Spolu 12.616 

 
 
 
6.9.3.  Náklady na poplatky a dane 
 
V  nákladoch na poplatky sú premietnuté bankové poplatky, správne poplatky za vydanie platobných výmerov, 
súdne poplatky, poplatky Stredisku cenných papierov za zaknihovanie akcií, ostatné poplatky a daň z motorových 
vozidiel. 
 

Poplatky (v tis. Sk) 
 

bankové poplatky 789 
správne poplatky za vydanie platobných 
výmerov 67 
daň z motorových vozidiel 26 
súdne poplatky 10 
poplatky SCP 1 
ostatné poplatky 39 
Spolu 932 

 
 
 
6.10. Odložená daň z príjmov 
 
Odložené dane (odložený daňový záväzok ) sa vzťahujú na : 
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
daňovou základňou, odložený daňový záväzok vo výške 487 tis. Sk bol vypočítaný z rozdielu medzi účtovnou 
zostatkovou hodnotou a daňovou zostatkovou hodnotou zo zaradeného hnuteľného majetku v roku 2006 a bol 
zaúčtovaný v roku 2006. 
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Vzhľadom na to, že ustanovenie § 13 ods. 2, písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmu v znení zákona 
č. 530/2007 Z. z., podľa ktorého sú od dane z príjmu oslobodené aj výnosy z verejného zdravotného poistenia, 
nadobudne účinnosť až od 1.1.2009, ako aj na skutočnosť, že v súčasnosti nie je avizovaná žiadna zmena 
právnych predpisov, ktorá by umožnila zdravotným poisťovniam umoriť odložený daňový záväzok zaúčtovaný 
v roku 2006, zdravotná poisťovňa tento odložený daňový záväzok odúčtovala.  
 

Odložená daň z príjmov (v tis. Sk)  

odložená daň z príjmov -487 
Spolu -487 

 
 
 
6.11. Výsledok hospodárenia 
 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je strata –232.315 tis. Sk. Zdravotná poisťovňa neeviduje daňovú 
povinnosť z bežnej ani mimoriadnej činnosti. 
  

Výsledok hospodárenia (v tis. Sk) 
 

výsledok hospodárenia pred 
zdanením -232.802 
odložená daň z príjmov 487 
Výsledok hospodárenia po zdanení -232.315 

 
 
Predpokladaná daňová strata je vo výške –103.299 tis. Sk: 
 

Základ dane (v tis. Sk) 
 

výsledok hospodárenia pred 
zdanením -232.802 
zvýšený o náklady nezahrňované do 
základu dane 134.954 
znížený o výnosy nezahrňované do 
základu dane -5.451 

Daňová strata -103.299 
 
 
 
 
7. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 
Na podsúvahových účtoch sa vykazujú: 
 
a) drobný hmotný majetok do 30 tis. Sk vo výške 11.280 tis. Sk a drobný nehmotný majetok do 50 tis. Sk vo výške 

6.973 tis. Sk, 

b) majetok, ktorý UZP obstaráva pre poistencov – ide o zdravotné pomôcky zapožičané poistencom vo výške 
6.412 tis. Sk. 

c) technické rezervy do 2 mesiacov od schválenia na extra náročnú liečbu vo výške 62.309 tis. Sk a zahraničnú 
liečbu vo výške 2.268 tis. Sk. 
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8. Platobná schopnosť 
  
V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa počas svojej činnosti povinná 
zabezpečovať minimálnu mieru platobnej schopnosti. Platobná schopnosť predstavuje trvale zabezpečovať 
vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov, ktoré vyplývajú z verejného zdravotného poistenia.  Platobná schopnosť 
zdravotnej poisťovne je zabezpečená, ak jej minimálna miera je vyššia ako 3 % a súčasne vlastné zdroje, resp. 
voľné ničím nezaťažené aktíva sú vyššie ako 50 mil. Sk.   
 
Počas roku 2007 dosahovala zdravotná poisťovňa zákonom stanovenú minimálnu mieru platobnej schopnosti. 
 
 
9. Informácie o iných aktívach a pasívach 
 
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mierou tejto neistoty nie je možné kvantifikovať 
a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných 
orgánov. 
 
 
 
10. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a do 

dňa zostavenia účtovnej závierky 
 
Po 31. decembri 2007 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným 
spôsobom ovplyvnili verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
 
 
 
 
V Bratislave 12.3.2008  
 

 
 
........................................    ............................................ 
Tibor Bôrik      Elena Májeková 
predseda predstavenstva    členka predstavenstva  
Union zdravotná poisťovňa, a. s.   Union zdravotná poisťovňa, a. s. 
 
 
 
 
 
.....................................    ...............................................  
Ľuboslava Rusoňová     Beata Párajková
zodpovedná za zostavenie     zodpovedná za vedenie  
účtovnej závierky     účtovníctva 
 
 
 
 




