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Príhovor predsedu predstavenstva
Vážení akcionári, vážené dámy, vážení páni,
nasledujúce strany sú príbehom zdravotnej poisťovne, ktorá sa
posledný deň v roku zásadne zmenila. Spojila sa s pôvodnou
zdravotnou poisťovňou DÔVERA a spoločne vytvorili pod menom
a logom DÔVERY najsilnejšiu súkromnú zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Jeden posledný deň v roku znamenal začiatok novej éry.
Už približne polrok pred týmto dňom sa celé úsilie a snaha zamerali
na to, aby spojenie prebehlo hladko a podľa plánov. Popri dennodennej operatíve sa pozornosť v oboch zdravotných poisťovniach
sústredila na projektové riadenie integrácie. Bolo to náročné obdobie, najmä z pohľadu migrácie dát a technického a organizačného
zabezpečenia. Zapojilo sa do neho viac ako sto zamestnancov
oboch zdravotných poisťovní.
Napokon všetko dopadlo úspešne. Spojenie sa uskutočnilo plne
v súlade s platnou legislatívou a so všetkými potrebnými súhlasmi
kompetentných inštitúcií. Nevyskytli sa prípady, ktoré by negatívne
ovplyvnili našich poistencov. A to je kľúčové. Naopak, poistenci získali viac zmluvných lekárov, výhod, kontaktných miest a pobočiek po
celom Slovensku.
K 31. decembru 2010 sa spojili zdravotné poisťovne, ktoré vyznávali podobné vízie a ciele. Vďaka spojeniu vznikla unikátna možnosť
skombinovať a vybrať to najlepšie z oboch a ponúknuť poistencom,
poskytovateľom aj platiteľom ešte väčšie výhody z toho, že sú klientmi
veľkej, modernej a ekonomicky silnej zdravotnej poisťovne. Mysleli
sme na to už v čase, keď sa vytvárala organizačná štruktúra, interné
pravidlá aj pracovné procesy zdravotnej poisťovne po spojení. A je
to aj výzva na najbližšie obdobie a zároveň na moment definovania
stratégie na roky 2011 až 2014, ktorý nás čaká na jeseň 2010.

JUDr. Martin ŠIMUN
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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02.	Základné údaje
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 3627/B
IČ DPH: SK2022057884
Web: www.dovera.sk
E-mail: info@dovera.sk
Zákaznícka linka: 0800 150 150
Linka pre poskytovateľov: 0800 150 155

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., (do 31. 12. 2009 s obchodným
menom APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., ďalej aj ako „DÔVERA“
a „zdravotná poisťovňa“) bola založená zakladateľskou listinou
zo dňa 21. 12. 2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N
537/2004, Nz 93994/2004 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č.
581/2004 Z. z. a § 154 – 220 Obchodného zákonníka transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo a zapísaná do príslušného obchodného registra od 1. 9. 2005. Jej IČO je 35 942 436.

nou spoločnosťou DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (do 31. 12. 2009 s obchodným
menom APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., a sídlom Martina Čulena
5, 810 11 Bratislava), IČO 35 942 436, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 3627/B ako kupujúcim. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o predaji podniku zdravotnej
poisťovne, t. j. dňom 31. 12. 2009 došlo k predaju podniku predávajúceho kupujúcemu.

Dňa 31. 12. 2009 nadobudla účinnosť Zmluva o predaji podniku
zdravotnej poisťovne uzatvorená dňa 16. 12. 2009 medzi obchodnou spoločnosťou DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii, (do 31.
12. 2009 s obchodným menom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.
s., ďalej aj ako „DZP“) so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO 35 942 479, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 3629/B ako predávajúcim a obchod-

Hlavným predmetom činnosti DÔVERY je vykonávanie verejného
zdravotného poistenia v rozsahu a 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. Povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 19. 5. 2005
a právoplatnosť nadobudlo 3. 6. 2005.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

03.	Udalosti roku 2009
Január	Sektor zdravotného poistenia vstupuje do roku, v ktorom sa naplno prejavila hospodárska kríza. V prípade zdravotných
poisťovní to znamená najmä obmedzený rozpočet a ťažko predvídateľný vývoj príjmov v dôsledku neistej predikcie nezamestnanosti, vývoja miezd, platobnej disciplíny platiteľov a schopnosti štátu platiť za všetkých svojich poistencov. Prejaví sa to
najmä v zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Február	DÔVERA sa prihlásila do štúdie Najlepší zamestnávatelia 2009 realizovanej poradenskou spoločnosťou Hewitt Associates.
Na základe analýzy získalo detailnú spätnú väzbu aj porovnanie s ostatnými účastníkmi štúdie.

Marec	DÔVERA začína aktívnu komunikáciu na poistencov s cieľom retencie, budovania lojality a získania nových klientov.

Apríl	DZP aj DÔVERA v dôsledku hospodárskej krízy a nejasných predpovedí hospodárskeho vývoja roku 2009 dohodli so
zástupcami ambulantného sektora zotrvanie na cenových podmienkach v podpísaných zmluvách.

Máj	Na Slovensku vzniká nezávislá Rada pre hodnotenie, zameraná na podporu hodnotenia kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti. Skladá sa z odborníkov zo Slovenska aj z Česka. Jej členom je aj zástupca Združenia zdravotných poisťovní SR a DZP.
Rada sa prvý raz stretla 11. 5. 2009.

Jún	DÔVERA sa zapája do celoslovenskej kampane proti rakovine prsníka pod názvom Rakovina prsníka sa dá odhaliť skôr,
ako si ju nahmatáte. Zdravotné poisťovne sú aktívne v osvete a informovaní poistencov, spolu so zmluvnými poskytovateľmi
systematicky zabezpečujú nadštandardný rýchly prístup k mamografickému vyšetreniu prsníkov.

Júl	Združenie zdravotných poisťovní SR informuje médiá, že súkromné zdravotné poisťovne evidujú za 5 mesiacov roku 2009
vyšší nárast výdavkov na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako rast ich disponibilných zdrojov. Súkromné zdravotné
poisťovne majú v porovnaní s rozpočtom verejnej správy k dispozícii v prvom polroku 2009 o 10,7 % zdrojov menej. Dôvodom
je hospodárska kríza.

August	Investičná skupina Penta 14. 8. 2009 oznamuje, že úspešne uzatvorila rokovania s majoritným akcionárom zdravotnej poisťovne DÔVERA, s cieľom nadobudnúť kontrolu v tejto zdravotnej poisťovni. Predstavitelia zdravotných poisťovní DZP a DÔVERA
17. 8. 2009 oficiálne oznamujú zámer spojiť sa a vytvoriť najlepšiu zdravotnú poisťovňu na sloveskom trhu.
	Predstavitelia oboch zdravotných poisťovní sa stretávajú so zástupcami stavovských a odborných poskytovateľských spoločností, aby ich oboznámili s ďalším vývojom po ohlásení spojenia zdravotných poisťovní, takisto s plánovanými rokovaniami
o zmluvnej spolupráci v roku 2010. Stretnutia sa uskutočnili v Košiciach a v Bratislave.
	S účinnosťou od 17. 8. 2009 prichádza v DÔVERE k zmene akcionára. Na základe zmluvy z 31. 7. 2009 odchádza z akcionárskej štruktúry spoločnosť AGEL a.s., novým akcionárom popri spoločnosti DÔVERA Holding, a. s., je spoločnosť PREFTO
HOLDINGS LIMITED.
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September	DÔVERA a DZP začínajú so zástupcami poskytovateľov prvé predbežné rokovania o zmluvnej spolupráci po spojení oboch
zdravotných poisťovní. Zámerom je spolupracovať po spojení so všetkými dovtedajšími zmluvnými poskytovateľmi jednej alebo
druhej zdravotnej poisťovne.
	Posledný septembrový deň je posledný deň na podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne k 1. 1. 2010.

Október	Pripravujú sa rozpočty zdravotných poisťovní na rok 2010 a ich obchodno-finančné plány obsahujúce hlavné strategické
zameranie a úlohy pre jednotlivé úseky.
	Prichádza k zmenám v orgánoch aj v top manažmente zdravotnej poisťovne DÔVERA.

November	Realizujú sa potrebné kroky a aktivity, ktoré plne v súlade s legislatívou pripravujú obe zdravotné poisťovne na ich spojenie
a fungovanie od 31. 12. ako jednej spojenej zdravotnej poisťovne.

December	Realizujú sa potrebné kroky a aktivity, ktoré plne v súlade s legislatívou pripravujú obe zdravotné poisťovne na ich spojenie
a fungovanie od 31. 12. ako jednej spojenej zdravotnej poisťovne.
	Protimonopolný úrad SR doručil 14. 12. 2009 rozhodnutie, v ktorom sa vyjadril, že spájanie poisťovní vo všeobecnosti nepodlieha jeho skúmaniu a odsúhlaseniu. Z toho dôvodu nie je spojenie DÔVERY a DZP podmienené súhlasným vyjadrením tohto
úradu. Protimonopolný úrad SR už predtým zaslal rovnaké stanovisko aj spájajúcim sa Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s.,
a Spoločnej zdravotnej poisťovni, a. s.
	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeľuje potrebný súhlas so spojením zdravotných poisťovní DÔVERA a DZP.
	Zdravotné poisťovne DÔVERA a DZP sa spojili k 31. 12. Zdravotná poisťovňa má po spojení obchodné meno DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s.
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DZP pred spojením
Január	DZP čaká rok, v ktorom vplyvom hospodárskej krízy predpokladá pokles zdrojov na poistenca o 1 %.

Marec	Vrcholí presun zvyšnej agendy do podporného a servisného centra DZP v Nitre.

Apríl	V spolupráci so zástupcami poskytovateľov, pacientov a Svetovej zdravotníckej organizácie DZP zorganizovala a koncom
apríla v Bratislave aj vyhlásila výsledky pilotného ročníka projektu Robme spolu prevenciu. Troch najúspešnejších lekárov
finančne odmenila.
	DZP predstavuje nový program VÝHODY OD DÔVERY, ktorý obsahuje množstvo výhod a zliav zameraných na zdravie
a zdravý životný štýl. Výhody sú vyššie pre rodiny poistené v DZP než pre poistencov - jednotlivcov.

Máj	Na Slovensku vzniká nezávislá Rada pre hodnotenie, zameraná na podporu hodnotenia kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti.
Skladá sa z odborníkov zo Slovenska aj z Česka. Jej členom je aj zástupca Združenia zdravotných poisťovní SR a DZP. Rada
sa prvý raz stretla 11. 5. 2009.
	DZP 14. 5. 2009 zverejňuje hodnotenie aj rebríčky zdravotníckych zariadení za rok 2008. Zostáva jedinou zdravotnou
poisťovňou, ktorá predkladá verejnosti hodnotenie v takejto podobe.

Jún	DZP sa zapája do celoslovenskej kampane proti rakovine prsníka pod názvom Rakovina prsníka sa dá odhaliť skôr, ako si ju
nahmatáte. Zdravotné poisťovne sú aktívne v osvete a informovaní poistencov, spolu so zmluvnými poskytovateľmi systematicky
zabezpečujú nadštandardný rýchly prístup k mamografickému vyšetreniu prsníkov.

Júl	DZP rozšírila v porovnaní s rokom 2008 zverejňovanie výsledkov hodnotenia o kúpele. Na základe prieskumu spokojnosti
pacientov a vyhodnotenia úrovne služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia zostavila a zverejnila rebríček
svojich 27 zmluvných kúpeľov. Stalo sa tak 11. 7. 2009.

November	DZP rozširuje sieť svojich zmluvných nemocníc o zahraničné zdravotnícke zariadenie. Od 1. 11. 2009 má podpísanú zmluvu
s nemocnicou v Ostrihome. A to na všetkých jej 13 oddelení.
	Deti poistené v DZP majú od 1. 11. 2009 prístup k novej vakcíne Synflorix proti pneumokokovým infekciám a akútnym zápalom
stredného ucha. Lekári ju môžu predpísať v rámci povinného očkovania bábätkám od 6 týždňov do 2 rokov veku. Vakcínu na
slovenskom trhu prepláca iba DZP.
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Čísla roku 2009
Profil
1 358 657
22 293
25 %
344 345
177 128

počet poistencov k 31. 12. 2009
medziročný nárast kmeňa k 31. 12. 2009
podiel na trhu verejného zdravotného poistenia k 31. 1. 2009
počet poistencov – detí od 0 do 18 rokov k 31. 12. 2009
počet poistencov – seniorov od 60 rokov a viac k 31. 12. 2009

Zdravotná starostlivosť
11 685
732 mil. eur
12 082
335

počet podpísaných zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti k 31. 12. 2009
náklady na zdravotnú starostlivosť v roku 2009 za DZP a DÔVERU spoločne
schválených kúpeľných návrhov za rok 2009
schválených žiadostí o mimoriadne finančne náročnú liečbu za rok 2009

Financie
913 mil. eur
142 887
64 %
3,3 mil. eur

celkový predpis poistného v roku 2009 za DZP a DÔVERU spoločne
prijatých ročných zúčtovaní v DZP a DÔVERE spoločne
podiel predpisu poistného od hromadných platiteľov na celkovom predpise poistného
príspevok DZP a DÔVERY na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

nevyčísliteľné

každý zachránený ľudský život
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.

Profil spoločnosti

05.01.

Vízia spoločnosti
DÔVERA vyznávala v roku 2009 nasledujúcu víziu a poslanie:
Vízia
Sme prestížnou, stabilnou a výrazne proklientsky orientovanou zdravotnou poisťovňou. Sme poisťovňa s tradíciou, ktorá chce byť pred
konkurenciou a o krok bližšie k poistencovi.
Poslanie
Naším poslaním je napĺňať očakávania našich poistencov zodpovedným prístupom všetkých zamestnancov a budovať strategické vzťahy
na globálnom trhu zdravotnej starostlivosti. Vieme, že budeme takí
úspešní, akí dobrí budú naši zamestnanci, a preto trvale podporujeme ich osobnostný a profesionálny rozvoj.
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PO SPOJENÍ
DÔVERA a DZP mali síce vlastné vízie, no v mnohom sa pohľad
ich akcionárov aj top manažmentu zhodoval. Preto sa cieľ i smerovanie spojenej poisťovne vyprofilovali prirodzene. Pri spájaní si top
manažment stanovil za cieľ vytvoriť najlepšiu zdravotnú poisťovňu
na trhu s novými a kvalitnejšími službami pre poistencov, partnerským
a motivačným prístupom k poskytovateľom, silným finančným zázemím a efektívnou prevádzkou. Zámerom bolo zároveň vytvoriť silnú
protiváhu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s., ktorá sa k 1. 1.
2010 spojila s druhou štátnou Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a. s.
Rok 2010 má byť rokom definovania a prijatia novej vízie aj stratégie
na roky 2011 až 2014.
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DZP pred spojením
DZP pri vykonávaní svojej činnosti v roku 2009 vychádzala z vízie,
prijatej výkonným manažmentom a predstavenej zamestnancom
koncom roku 2007. Manažérske rozhodnutia, a teda aj smerovanie
vývoja spoločnosti sledovali napĺňanie cieľov definovaných v jednotlivých pilieroch vízie. Tie sa dotýkali všetkých úsekov a kľúčových
aktivít spoločnosti.
Vízia
Upevníme si pozíciu najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne.
Pre najmenej jeden milión poistencov budeme partnerom pre dlhší
a zdravší život. Chceme stanovovať štandardy efektívneho vykonávania zdravotného poistenia a podporovať trhové princípy v celom
zdravotníckom sektore.
... a jej piliere
Dôvera poistencov k značke
Odmeňovanie poskytovateľov za kvalitnú liečbu
Vedenie poistencov k zodpovednosti za vlastné zdravie
Efektívne procesy a špičkový informačný systém
Rozumné hospodárenie so vzácnymi zdrojmi
Aktívny rozvoj a motivácia zamestnancov
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.02.	Charakteristika spoločnosti
Zdravotná poisťovňa v roku 2009 medziročne narástla a posilnila
si pozíciu druhej najsilnejšej súkromnej zdravotnej poisťovne na trhu
a tretej najväčšej celkovo. Napriek hospodárskej kríze a jej negatívnym vplyvom na rozpočet sa nevzdala ambície aktívne komunikovať
s poistencami a investovať do ich retencie a akvizície. To sa jej aj
darilo. V prevádzke sa zamerala na efektivitu a šetrenie, pozastavila
rozvojové projekty. Do zmlúv s poskytovateľmi zapracovala nové
modernejšie platobné mechanizmy s cieľom kontrolovať náklady na
zdravotnú starostlivosť a využívať ich čo najefektívnejšie v prospech
pacientov.

Ekonomicky neaktívni poistenci
( v tis. osôb)
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V rokoch 2008 a 2009 dokázal jej kmeň rásť najdynamickejšie zo
všetkých zdravotných poisťovní na trhu (dva roky dozadu to platilo
o DZP). K 1. 1. 2009 mala 490 093 poistencov (o 13 % medziročne
viac), k 30. 12. 2009 pribudlo ďalších 6 516. Ku koncu roku 2009
sa starala o 113 975 detí do 18 rokov a o 68 804 poistencov nad
60 rokov. Najsilnejšie čo do počtu poistencov boli trenčiansky a nitriansky kraj.
Počet poistencov podľa regiónov
Kraj

Poistenci
k 1. 1. 2009

Tabuľka č. 1

Poistenci
k 30. 12. 2009

Košický

46 881

47 650

Banskobystrický

30 631

30 985

Prešovský

33 274

33 526

Nitriansky

90 818

92 472

Bratislavský

63 688

64 583

Žilinský

58 422

58 980

Trenčiansky

99 869

101 019

Trnavský

66 086

66 930

424

464

490 093

496 609

Zahraničie
Spolu

V súvislosti s vývojom hospodárskej situácie v priebehu roku 2009
došlo v poistnom kmeni DÔVERY k rastu ekonomicky neaktívnych
poistencov. Ich celkový počet sa k 30. 12. 2009 oproti začiatku roku
zvýšil o 15,9-tisíc (6,1 %). Recipročne sa počet ekonomicky aktívnych
poistencov (zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb
a ostatných poistencov) znížil o 12,4-tisíc (5,3 %).
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Ekonomicky aktívni poistenci
( v tis. osôb)

Graf č. 2
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Poisťovňa mala k 30. 12. 2009 uzatvorené zmluvy s 10 131 poskytovateľmi vo všetkých regiónoch a segmentoch. Nielenže tak spĺňala legislatívou požadovanú minimálnu sieť poskytovateľov, ale ju
bezpečne prekračovala, sledujúc chorobnosť a potrebu zdravotnej
starostlivosti pre svojich poistencov v rámci celého Slovenska. Aj
DÔVERA, rovnako ako DZP, dlhodobo podporovala jednodňovú
ambulantnú starostlivosť.
Náklady na zdravotnú starostlivosť predstavovali 278 mil. eur. Popri
zdravotnej starostlivosti vyplývajúcej zo zákonov a platných všeobecne záväzných noriem zdravotná poisťovňa investovala aj do
výhod a služieb nad rámec zákona. Tieto produkty sa zameriavali
predovšetkým na prevenciu. Zdravotná poisťovňa ich zabezpečovala
v úzkej spolupráci so zmluvnými poskytovateľmi. Patrili sem napríklad
produkty Zdravé srdce, Už nefajčím, viaceré zvýhodnené očkovania
alebo zrýchlený prístup k mamografickému vyšetreniu prsníkov.
Zdravotná poisťovňa bola aktívnym členom Združenia zdravotných
poisťovní a počas celého roka sa zapájalo v rámci medzirezortného
pripomienkového konania do tvorby a ovplyvňovania legislatívneho
prostredia v sektore.
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PO SPOJENÍ
DÔVERA a DZP mali ešte ako samostatné subjekty k 1. 1. 2009 spoločne 1 347 225 poistencov. Starali sa o jednu štvrtinu obyvateľov
Slovenska. Demografické zmeny, ktoré ovplyvňuje natalita, mortalita
a migrácia, predstavovali v priebehu roka spoločný prírastok 13,5tisíc poistencov. Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s dosahom na financie zdravotnej poisťovne prebiehali počas roka 2009 vo vnútornej
štruktúre poistného kmeňa.
V súvislosti s vývojom hospodárskej situácie v priebehu roku 2009
došlo k rastu ekonomicky neaktívnych poistencov. Ich celkový počet
sa k 31. 12. 2009 medziročne zvýšil o 41,8-tisíc, čo predstavuje
5,4 %. Recipročne sa počet ekonomicky aktívnych poistencov znížil
o 28,2-tisíc (5 %). Demografický prírastok poistného kmeňa tak takmer
výlučne súvisel s prírastkom ekonomickej neaktivity poistného kmeňa.
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Ekonomicky aktívni poistenci
( v tis. osôb)

530

( podľa prior. kat. v tis. osôb)

Evidovaný uchádzač o zamestnanie
( v tis. osôb)

Ekonomicky neaktívni poistenci
( v tis. osôb)

720

Zamestnanci

2009

Vývoj na trhu práce sa odzrkadlil na vývoji zamestnancov, resp.
nezamestnaných v poistnom kmeni. Došlo k poklesu zamestnancov
o 30,5-tisíc, zároveň k nárastu nezamestnaných poistencov o 27,6tisíc, čo je takmer o tretinu.

Zdravotné poisťovne DÔVERA a DZP sa reálne spojili k 31. 12.
2009. Vytvorili druhú najväčšiu zdravotnú poisťovňu na trhu. Poisťovňa sa tesne pred spojením aj následne po ňom venovala intenzívnej komunikácii, kontaktu s poistencami, platiteľmi aj poskytovateľmi
a interne najmä konsolidácii informačných systémov a interných procesov. Vďaka tomu od prvého dňa spojenia zabezpečovala všetky
svoje povinnosti a aktivity plynulo a bez problémov.
Zdravotná poisťovňa po spojení s účinnosťou od 31. 12. 2009
v plnom rozsahu prebrala poistencov oboch spájajúcich sa zdravotných poisťovní. Všetky zákonné práva a nároky poistencov teda
zostali zachované. Poisťovňa nadobudla po spojení necelých 25 %
trhu, stará sa takmer o štvrtinu obyvateľstva Slovenska. Najpočetnejšiu skupinu poistencov má v košickom a nitrianskom kraji, najmenšiu
v trnavskom a žilinskom regióne. Až 25 % z poistného kmeňa tvoria
deti do 18 rokov. Potvrdzuje sa, že poisťovňa môže stavať na imidži
zdravotnej poisťovne prvej voľby najmä pre rodiny s deťmi vrátane
novorodencov. Starostlivosť o deti v prvých rokoch života pritom patrí
medzi finančne najnáročnejšie. Rovnako tak o ľudí v seniorskom veku.
Takých (nad 70 rokov) mala poisťovňa k 31. 12. 2009 takmer 70-tisíc.
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Počet poistencov podľa regiónov
Kraj

Tabuľka č. 2

Poistenci k 31. 12. 2009

Košický

272 296

Banskobystrický

185 870

Prešovský

194 651

Nitriansky

212 951

Bratislavský

139 808

Žilinský

111 604

Trenčiansky

137 466

Trnavský

101 813

Zahraničie
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Spojenie DZP a DÔVERY prinieslo
Poistencom: veľkú, stabilnú, finančne silnú zdravotnú poisťovňu, viac
výhod, viac poskytovateľov ako doteraz, a teda väčšiu dostupnosť
zdravotnej starostlivosti, väčšiu dostupnosť pobočkovej siete, viac
finančných zdrojov na zdravotnú starostlivosť a služby (vďaka efektívnejšej prevádzke a nákupnej politike,
Poskytovateľom: partnerský prístup, garanciu splnenia záväzkov
vyplývajúcich z platných zmlúv, korektné a proaktívne rokovania
ohľadom zmluvnej spolupráce po 31. 12. 2009, menej administratívy
a papierovania,

2 198

Spolu

w w w.dover a .sk

1 358 657

Platiteľom: zjednodušenie komunikácie a menej papierovania.

Zdravotná poisťovňa zabezpečuje pre všetkých poistencov akútnu aj
odkladnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých segmentoch. K 31. 12.
2009 mala podpísaných 11 685 zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti. Je to viac, ako mali spájajúce sa zdravotné poisťovne
pred spojením. Pre poistencov to znamená viac zmluvných lekárov,
nemocníc a ostatných zdravotníckych zariadení, a teda vyššiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti a väčší výber lekára.
Štruktúra zmlúv s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti k 31. 12. 2009
Segment

Tabuľka č. 3

Počet zmlúv s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

5 860

Všeobecná ambulantná starostlivosť

2 998

Lekárenská zdravotná starostlivosť

2 026

Ostatné

620

Ústavná zdravotná starostlivosť

181

Spolu

11 685

Pozn.: Počet podpísaných zmlúv bol vyšší ako počet zmluvných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, keďže s jedným poskytovateľom môže mať poisťovňa viac ako jednu zmluvu.

Filozofia „Viac vďaka spojeniu“ sa dotkla nielen počtu zmluvných
poskytovateľov, ale aj počtu pobočiek (ich počet bol po spojení
vyšší ako počet pobočiek DÔVERY a DZP) a produktového portfólia pre poistencov. Zdravotná poisťovňa prebrala po spojení
produkty oboch poisťovní s tým, že ich bude rozvíjať a upravovať
podľa moderných trendov, záujmu poistencov a finančných možností
v priebehu roku 2010. Zjednotiť produkty a nadštandard nebolo zložité, keďže obe poisťovne sa sústredili na prevenciu a starostlivosť
o zdravý životný štýl.
Poisťovne patrili v minulosti medzi spoločnosti s najlepšou platobnou
schopnosťou (meranou ešte podľa predchádzajúcej metodiky). Mali
dostatok zdrojov na účte a poskytovateľom platili načas. Spojením
sa na tom nič nezmenilo. Práve naopak, spojením dvoch silných
a ekonomicky zdravých firiem vznikla ešte silnejšia poisťovňa. Pre
poskytovateľov aj poistencov to znamená ešte väčšiu finančnú istotu
aj v časoch hospodárskej krízy.
str ana
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DZP pred spojením
DZP patrila pozícia najväčšej súkromnej a druhej najväčšej zdravotnej poisťovne na slovenskom trhu verejného zdravotného poistenia. Poisťovňa naďalej napĺňala svoju víziu a stratégiu. Rozširovala
ponuku nadštandardných produktov a služieb, presadzovala motivačné ohodnotenie poskytovateľov a transparentné zverejňovanie ich
úrovne. V rámci prevádzky hľadala efektívne riešenia, ktoré zabezpečia kvalitný servis a interné procesy.

Zdravotná poisťovňa sa starala o celé rodiny. Počet poistencov do 1
roka dosiahol k 30. 12. 2009 číslo 12 557. Detí do 18 rokov bolo
v kmeni DZP ku koncu roku 230 384. Na druhej strane, poisťovňa mala
aj 108 310 poistencov nad 60 rokov, z toho 13 297 nad 80 rokov.
Počet poistencov podľa regiónov
Kraj

K 1. 1. 2009 sa starala o 846 271 poistencov a patrilo jej 16 percent slovenského trhu. K 30. 12. 2009 počet jej poistencov narástol
na 862 017. Najväčšia zastúpenie z pohľadu početnosti poistencov
mala poisťovňa v košickom a prešovskom kraji, najmenšie v trenčianskom a trnavskom kraji.
Počas roka sa diali v štruktúre poistného kmeňa zmeny spôsobené
hospodárskou krízou. Kontinuálne narastal počet ekonomicky neaktívnych poistencov, k 30. 12. 2009 dosiahol ich podiel na ich celkovom
počte poistencov 63 %. Bolo to o 2 p. b. viac ako na začiatku roku
2009. V absolútnom vyjadrení došlo od začiatku roku k nárastu tejto
skupiny poistencov podľa prioritnej kategórie o 23,8-tis. (o 4,6 %)
a ich celkový počet dosiahol 541-tisíc osôb. Priebeh s opačným
trendom vidieť u ekonomicky aktívnych poistencov. V priebehu roku
2009 ich ubudlo o 13,2-tis., t. j. o 3,9 %. Ich priemerný počet dosiahol
takmer 325-tisíc.
Ekonomicky neaktívni poistenci
( podľa prior. kat. v tis. osôb)

Graf č. 7
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Poistenci
k 1. 1. 2009

Tabuľka č. 4

Poistenci
k 30. 12. 2009

Košický

221 316

224 639

Banskobystrický

152 615

154 876

Prešovský

158 008

161 121

Nitriansky

118 211

120 473

Bratislavský

73 443

75 220

Žilinský

51 846

52 624

Trenčiansky

35 887

36 442

Trnavský

34 309

34 887

636

1 735

846 271

862 017

Zahraničie
Spolu

K 30. 12. 2009 mala poisťovňa uzatvorené zmluvy s 10 941 poskytovateľmi. Na porovnanie, v roku 2008 ich bolo 10 773. Počet
podpísaných zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti bol vyšší,
keďže poisťovňa môže s jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podpísať viac ako jednu zmluvu. Na základe počtu zmlúv aj
zmluvných poskytovateľov sa opäť potvrdil trend, že poisťovňa rok
čo rok rozširovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zvyšovala
počet svojich zmluvných lekárov a zariadení. Toto tvrdenie platí aj
po spojení.

535

Sieť zmluvných poskytovateľov bola počas celého roka v súlade
s účinnou legislatívou. Poisťovňa zároveň sledovala aj to, aby počet
a rozmiestnenie rôznych typov poskytovateľov dostatočne kopírovali
potreby poistencov v regióne. DZP pokračovala v rozvoji efektívnej
a pre pacientov komfortnej jednodňovej ambulantnej starostlivosti.
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Ekonomicky aktívni poistenci
( podľa prior. kat. v tis. osôb)
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V roku 2009 poisťovňa urobila ďalšie kroky v oblasti hodnotenia
kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tak ako rok
predtým zverejnila výsledky komplexného hodnotenia nemocníc
a lôžkových zdravotníckych zariadení za predchádzajúci rok. Novinkami bolo zverejnenie hodnotenia kúpeľov a vyhlásenie víťazov projektu Robme spolu prevenciu. Poisťovňa v ňom identifikovala a ocenila
ambulantných lekárov, ktorí robili najviac prevencie a zároveň s nimi
boli spokojní ich pacienti.
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Náklady na zdravotnú starostlivosť dosiahli sumu 454 mil. eur. Poisťovňa však investovala nielen do zdravotnej starostlivosti, ale aj do
nadštandardných služieb a produktov a do zlepšovania klientskeho
servisu. V priebehu roka priniesla viacero nových benefitov. Najzásadnejšou novinkou bol program VÝHODY OD DÔVERY. Produkty,
rovnako ako aj filozofiu zameranú na nadštandardnú prevenciu
a zdravý životný štýl prebrala a po spojení naďalej zabezpečuje
DÔVERA.
Aj v roku 2009 bola poisťovňa finančne silná a stabilná inštitúcia.
Mala dostatočnú hotovosť na účtoch a plnila si zákonom stanovenú
platobnú schopnosť.
Popri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v čo najvyššej kvalite
a efektivite sa DZP aktívne podieľala na aktivitách Združenia zdravotných poisťovní SR.
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Makroprostredie a hospodárska kríza
Zdravotné poisťovne vstupovali do roku 2009 v dôsledku hospodárskej krízy opatrne. Odzrkadlilo sa to najmä v konzervatívnom prístupe
k tvorbe rozpočtu a následne vo financovaní prevádzky a v rokovaniach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o cenových a zmluvných podmienkach. Takýto prístup sa ukázal ako plne opodstatnený
a zodpovedný.
Postupné spomaľovanie ekonomiky v roku 2008, razantný pokles
v roku 2009. Taká bola realita ostatných dvoch rokov. Rok 2009
sa prejavil v celom slovenskom hospodárstve ako rok krízy. Reálna
ekonomika Slovenska klesla o 4,7 %. Na sektor zdravotníctva mali
vplyv najmä vývoj (ne)zamestnanosti, rast miezd a platobná disciplína
platiteľov vrátane štátu. Tieto faktory totiž vo všeobecnosti ovplyvňujú
predpis poistného a v prípade platobnej disciplíny aj reálny príjem
z výberu poistného.
V roku 2009 sa znížil počet zamestnancov v slovenskom hospodárstve o 4,2 %. Počet nezamestnaných pritom kontinuálne rástol celý
rok. Podľa Štatistického úradu SR bolo v decembri 2009 bez práce
379,6-tisíc osôb, pričom ich počet medziročne stúpol takmer o 131tisíc ľudí. Evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla 58-mesačné
maximum, vyššia bola naposledy v marci 2005. Na konci roku 2009
dosiahla úroveň 14,3 %. Pokles nezamestnanosti zaznamenali sektory
s najväčším podielom na celkovej zamestnanosti, a to hlavne priemyselné odvetvia. Dôvodom bol prepad zahraničného dopytu, na
ktorý sú tieto odvetvia bytostne naviazané. Kríze najdlhšie odolával
sektor stavebníctva.

Okrem týchto faktorov mali na rozpočet a príjmy zdravotných poisťovní
vplyv aj platobná disciplína platiteľov. Tá sa evidentne zhoršila a týkalo
sa to nielen individuálnych a hromadných platiteľov, ale aj štátu.
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009 určil výšku štátom plateného
poistného za poistencov štátu. Na rok 2009 bola táto suma stanovená na 1 161 mil. eur. Počet poistencov, za ktorých mal štát platiť,
bol v rozpočte odhadnutý na 2 952-tisíc osôb. Celková suma bola
medziročne vyššia o 14,5 %. Problém sa ukázal v priebehu roka
2009, keď sa počet ekonomicky neaktívnych poistencov vyvíjal
dynamickejšie, než odhadoval štátny rozpočet. Počet poistencov
štátu začal po období poklesov v decembri 2008 rásť. A rástol celý
rok 2009. Keďže disponibilných zdrojov v rozpočte nebolo dostatok, Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k pomernému kráteniu
preddavkov štátu za svojich poistencov. Možno odhadovať, že saldo
medzi predpisom poistného za poistencov štátu a reálnym výberom
poistného (teda pohľadávky zdravotných poisťovní voči štátu) sa za
rok 2009 bude blížiť k 35 až 40 mil. eur.

Nominálne mzdy vzrástli v roku 2009 len o 3 % na úroveň 745 eur.
Je to podstatne nižšia dynamika ako rok predtým. Tento vývoj do veľkej miery „ťahali“ štátny a verejný sektor a odvetvia administratívnych
služieb. Na vývoji miezd sa odrazil aj fakt, že prepúšťanie sa dotklo
skôr horšie platených pracovných poizícií. Odbytové problémy výrobných podnikov trhových odvetví spojené s nákladovými a cenovými
rekalkuláciami znižovali celkový dopyt po pracovnej sile a významne
spomaľovali dynamiku rastu miezd. V produkčných odvetviach došlo
dokonca v závere roka medziročne k poklesu priemerných miezd
v intervale 1,3 až 2,9 %.
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05.04.	Akcionárska štruktúra
Akcionárska štruktúra k 31. 12. 2009

Tabuľka č. 5

Výška podielu na základnom imaní
Akcionár
V absolútnej výške (tis. eur)

Relatívne (%)

DÔVERA Holding, a. s.
Križkova 9, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

9 799,038

50 %

PREFTO HOLDINGS LIMITED
Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites,
P.C. 1082 Nikózia, Cyperská republika

9 799,038

50 %
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.05.

Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra zdravotnej poisťovne pozostávala z generálneho riaditeľstva a pobočiek. Sídlili v Bratislave, Nitre, Púchove,
Skalici, Banskej Bystrici a v Michalovciach. Riadili expozitúry a detašované pracoviská. Na ich čele stál riaditeľ pobočky, ktorý spadal
priamo pod prezidenta spoločnosti. V roku 2009 mala zdravotná
poisťovňa 52 expozitúr a detašovaných pracovísk.

Organizačná štruktúra zdravotnej poisťovne pred spojením tvorí
prílohy č. 2 a 3. tejto výročnej správy.
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PO SPOJENÍ
Schéma organizačnej štruktúry k 31. 12. 2009 tvorí prílohu č. 1. Táto
organizačná štruktúra prešla v roku 2010 ďalšími miernymi úpravami,
reflektujúcimi úpravy procesov a organizačné zmeny.
Zdravotná poisťovňa prebrala po spojení organizačnú štruktúru DZP.
Samozrejme, optimalizácia pobočkovej siete a presun pracovných
pozícií aj agendy na konkrétne pracoviská podľa zvolenej organizačnej štruktúry prebiehala postupne počas úvodných mesiacov roku
2010.
K 31. 12. 2009 mala poisťovňa pre poistencov k dispozícii 76
pobočiek v rámci celého Slovenska. Bolo to výrazne viac, ako mali
DÔVERA aj DZP predtým. V rámci spájania pobočkovej siete prišlo
aj k zrušeniu niektorých pracovísk, a to najmä v mestách, kde boli
dovtedy prítomné obe poisťovne a kde nemalo význam prevádzkovať dve pobočky, ale sústrediť najkvalitnejších pracovníkov a celú
agendu na jedno miesto.
Zdravotné poisťovne DZP ani DÔVERA nemali v roku 2009 žiadne
organizačné zložky mimo územia Slovenskej republiky. Klientom boli
k dispozícii v rámci celoslovenskej pobočkovej siete.
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DZP pred spojením
Organizácia práce v DZP bola viac centralizovaná ako v DÔVERE.
Obdobou pobočiek v DÔVERE boli krajské pobočky v DZP.
Začiatkom roku 2009 prišlo k zrušeniu krajskej pobočky v Trenčíne
a k presunu jej agendy do Žiliny. Celý proces sa uskutočnil plynulo.
Sídlami krajských pobočiek v roku 2009 tak boli mestá Bratislava,
Nitra, Zvolen, Žilina, Prešov a Košice. Krajské pobočky zabezpečovali výkon najdôležitejších aktivít v regiónoch, zároveň koordinovali
ostatné pobočky v ich regionálnej pôsobnosti. Okrem pobočiek
tvorili sieť pracovísk poisťovne generálne riaditeľstvo v Bratislave
a podporné a servisné centrum v Nitre, kde sa presunul z pobočiek
a skoncentroval výkon činností, ktoré nevyžadujú priamy kontakt
s klientom. Na konci roku mala spoločnosť 60 pobočiek vrátane
kľúčových krajských.

Organizačná štruktúra tvorí prílohu č. 4.
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Predstavenstvo a výkonný manažment k 31. 12. 2009
JUDr. Martin ŠIMUN, predseda
V roku 1996 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Následne až do roku
2001 vykonával koncipientsku prax. V tom istom roku sa stal advokátom. Ako člen predstavenstva VSŽ akciová spoločnosť Košice (neskôr pôsobiacej pod názvom Slovenský investičný holding, a. s., následne Slovenské investičné družstvo,
resp. Slovenský investičný holding, s. r. o.) pôsobil od roku 2002 do marca 2009. Od roku 2005 poskytoval DZP právne
služby. Post jej generálneho právneho poradcu zastával od 1. 1. 2007 a funkciu člena predstavenstva od 9. 6. 2007. Od
1. 11. 2007 bol ako predseda predstavenstva poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa DZP. Od 31. 12. 2009
je predsedom predstavenstva DÔVERY.

Ing. Albert ŠMAJDA, podpredseda
Absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V rokoch 1991 až 1997 pracoval v bankovom sektore, v Poľnobanke
(v súčasnosti UniCreditBank). Potom prešiel do sektora telekomunikácií. Desať rokov, až do roku 2007, pôsobil postupne
na rôznych pozíciách v spoločnosti Orange Slovensko, naposledy ako zástupca finančného riaditeľa. Následne prešiel
do zdravotnej poisťovne DÔVERA. Od 1. augusta 2007 bol jej prezidentom. Od 1. 10. do 30. 12. 2009 bol predsedom
predstavenstva. V spojenej zdravotnej poisťovni je podpredsedom predstavenstva a zároveň riaditeľom úseku predaja
zdravotného poistenia.

MUDr. Ján KOCHAN, podpredseda
Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1979 nastúpil ako sekundárny lekár
v Nemocnici s poliklinikou v Humennom. Tri roky po ukončení štúdia získal atestáciu I. stupňa z rádiodiagnostiky, o päť
rokov neskôr aj II. atestáciu. V roku 2002 atestoval z odboru revízneho lekárstva. V humenskej nemocnici pôsobil od roku
1987 ako primár rádiologického oddelenia, neskôr počas piatich rokov na pozícii námestníka. Dvanásť rokov pracoval
vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na viacerých pozíciách. Bol námestníkom riaditeľa pre zdravotné činnosti, riaditeľom
nákupu zdravotnej starostlivosti aj vedúcim odboru liekovej politiky. V zdravotnej poisťovni DÔVERA pôsobil od roku 2009
ako poradca prezidenta a od 1. 10. 2009 ako člen predstavenstva. Od 31. 12. 2009 je podpredsedom predstavenstva
DÔVERY. Zároveň v nej pôsobí ako riaditeľ úseku zdravotných činností.

Ing. Mgr. Radomír VEREŠ, člen
Po ukončení štúdia na Fakulte financií (2002) a Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov (2003) Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval v oblasti finančného auditu. V zdravotníctve začal pôsobiť od februára 2006 ako
ekonomický námestník Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Od decembra 2006 zastával funkciu
ekonomického námestníka vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a člena Dozornej rady
Slovenskej pošty, a. s., Banská Bystrica. Je držiteľom licencie audítora a daňového poradcu. Od 1. 1. 2008 riadil v DZP
úsek financií, členom predstavenstva sa stal dňa 23. 2. 2008 a od 31. 12. 2009 je členom predstavenstva a riaditeľom
úseku financií DÔVERY.

Ing. Martin KULTAN, člen
Po ukončení štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave v roku 2002 začal pracovať v DZP. Prešiel
od pozície klientskeho pracovníka, cez vedúceho odboru vonkajších vzťahov, odboru Európskej únie až po manažéra
odboru nákupu. Od 1. 4. 2009 riadi v zdravotnej poisťovni úsek nákupu zdravotnej starotlivosti a zodpovedá za spoluprácu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, členom predstavenstva DZP bol od 19. 6. 2009. Od 31. 12. 2009 je
členom predstavenstva a riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti DÔVERY.
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Členovia predstavenstva DÔVERY, ktorí prestali vykonávať funkciu v priebehu roku 2009:
Ing. Karol Vinš, predseda
Ing. Tomáš Ďurík, člen
Ing. Gabriel Cseri, člen
Ing. Marián Krajňák, člen

do 1. 10. 2009
do 1. 10. 2009
do 1. 10. 2009
od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009

Členovia predstavenstva DZP, ktorí prestali vykonávať funkciu v priebehu roku 2009:
Ing. Andrej Mattoš, MBA, člen
RNDr. Miroslav ŽILINEK, člen
Ing. Dana KONDRÓTOVÁ, členka

do 19. 6. 2009
do 16. 10. 2009
do 18. 11. 2009

Zmeny v zložení výkonného manažmentu a predstavenstva spoločnosti sa diali aj v roku 2009. Ich špecifikáciu obsahuje kapitola 5.8.
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Dozorná rada k 31. 12. 2009
Ing. Karol Vinš, predseda
Ing. Marián Krajňák, člen
Ing. Jozef Cábocký, člen
Ing. Katarína Pivárčiová, člen
Ing. Tatiana Ilavská, člen
Ing. Ľubomír Žatko, člen 

od 1.10.2009
do 1.10.2009
do 1.10.2009
od 1.10.2009
od 1.10.2009
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.08.	Zamestnanci
Zdravotná poisťovňa zamestnávala v roku 2009 stabilizovaný počet
zamestnancov. Ku koncu roka mala v evidenčnom stave 415 pracovníkov. Takmer 8 z 10 zamestnancov boli ženy, typický zamestnanec
mal necelých 45 rokov.
Zamestnanci a ich štruktúra

Počet zamestnancov v evidenčnom stave
Priemerný vek
Zastúpenie žien

Tabuľka č. 6

1. 1. 2009

30. 12. 2009

416,00

415,00

43,91

44,70

326,00

326,00

Súčasťou starostlivosti o zamestnancov bolo aj vzdelávanie a profesijný rozvoj pracovníkov. V rámci vzdelávania spoločnosť podporila
a zaplatila školenie pre manažérov v rámci programu Health Management Academy. Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
sa v rámci Národného projektu XI JPD NUTS II – Bratislava Cieľ
3 zrealizovalo školenie Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností. Školenie
absolvovalo 50 zamestnancov spoločnosti, a to vedúci zamestnanci,
regionálni vzťahoví manažéri, vybraní klientski pracovníci a revízni
lekári. Úspešní účastníci vzdelávania získali certifikát o absolvovaní
vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva SR.
V zdravotnej poisťovni nepôsobili zástupcovia zamestnancov.

Zamestnanci dostávali k mesačnému platu variabilnú zložku mzdy
každý štvrťrok a trinásty plat vyplácaný v decembri. V dôsledku
hospodárskej krízy sa v zdravotnej poisťovni neupravovali platy, na
druhej strane neprišlo ani k ich znižovaniu. Takisto sa nezrealizovalo
žiadne hromadné prepúšťanie.
Neuskutočnili sa ani žiadne zásadné zmeny organizačnej štruktúry,
až na zoštíhlenie vedenia spoločnosti od 1. 1., keď sa počet námestníkov znížil o polovicu. Cieľom bolo dosiahnuť efektívnejšie riadenie
a komunikáciu v spoločnosti.
Zamestnanci mali v roku 2009 nárok na benefity rozčlenené v závislosti od ich nárokovateľnosti, spôsobu financovania, resp. úhrady
a prerozdeľovania do nasledujúcich kategórií:
 benefity s nárokom po nástupe do pracovného pomeru,
 benefity s nárokom po uplynutí skúšobnej doby, resp. dosiahnutí
služobného veku,
 benefity poskytované a hradené zo sociálneho fondu,
 benefity hradené a poskytované mimo sociálneho fondu.

V októbri 2009 prišlo k zmene orgánov spoločnosti. Po akcionárskych zmenách bolo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
vymenované nové predstavenstvo aj noví členovia dozornej rady,
a to k 1. 10. 2009. Predsedom predstavenstva sa stal Ing. Albert
Šmajda, členmi predstavenstva boli menovaní MUDr. Ján Kochan
a Ing. Marián Krajňák. Predstavenstvo následne menovalo nových
členov top manažmentu s účinnosťou od 15. 10. 2009. K tomuto
dátumu ukončili pôsobenie v zdravotnej poisťovni MUDr. Ján Gajdoš,
námestník pre stratégiu, a Ing. Gabriel Cseri, námestník pre ekonomiku a informatiku. Novým členom výkonného top manažmentu sa
popri Ing. Albertovi Šmajdovi a MUDr. Branislavovi Koreňovi, námestníkovi pre zdravotnú politiku, stal RNDr. Miroslav Žilinek.
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PO SPOJENÍ
S účinnosťou od 31. 12.2009 prešli na spojenú zdravotnú poisťovňu
všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov
k zamestnancom DZP. Zdravotná poisťovňa prebrala po spojení
interné normy vrátane personálnych, ktoré platili v DZP.
Zamestnanci a ich štruktúra

Tabuľka č. 7

31. 12. 2009
Počet zamestnancov v evidenčnom stave
Priemerný vek
Zastúpenie žien

844,00
41,38
693,00

Koncom roka 2009 sa začala prvá vlna hromadného prepúšťania,
ktorá sa spolu s druhou vlnou zrealizovala v roku 2010. Vyplývala
zo spojenia zdravotných poisťovní a týkala sa najmä duplicitných
pracovných pozícií na generálnom riaditeľstve a v rámci pobočkovej siete. Súčasťou personálnych zmien boli aj presuny pracovných
pozícií z pobočiek do podporného a servisného centra v Nitre.
Popri prepúšťaní sa zároveň otvárali nové pracovné pozície, ktoré
boli ponúkané aj interným záujemcom.
Zdravotná poisťovňa pri prepúšťaní vychádzala v ústrety dotknutým
zamestnancom nadštandardne nad rámec svojich povinností stanovených v Zákonníku práce.
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DZP pred spojením
Čo sa týka absolútneho čísla, počet zamestnancov spoločnosti sa
v priebehu roku 2009 prakticky nemenil. Samozrejme, zamestnanci
odchádzali a zároveň prichádzali noví. Aj preto klesol priemerný
vek zamestnancov o rok a znížil sa aj počet zamestnaných žien.
Ich pomer predstavoval 75 %, na rozdiel od minulých rokov, keď ich
bývalo viac ako 80 %.
Zamestnanci a ich štruktúra

Počet zamestnancov v evidenčnom stave
Priemerný vek
Zastúpenie žien

Tabuľka č. 8

1. 1. 2009

30. 12. 2009

443,00

445,00

39,01

38,04

382,00

337,00

Napriek prehlbujúcej sa hospodárskej kríze neprišlo k žiadnemu
hromadnému prepúšťaniu.

V roku 2009 sa vyplácal ročný bonus za rok 2008. Je formou
odmeny zamestnancom za to, ako svojou prácou prispeli k úspešným výsledkom celej spoločnosti. Vypláca sa raz ročne. Jeho výšku
určuje naplnenie vopred zadefinovaných parametrov schválených
predstavenstvom. Súčasťou motivácie a odmeňovania na základe
reálneho výkonu bolo aj každoročné hodnotenie zamestnancov ich
nadriadenými a vyplácanie variabilnej zložky mzdy naviazanej na
plnenie štvrťročných úloh.
V rámci vzdelávania spoločnosť podporila a zaplatila školenie pre
manažérov v rámci programu Health Management Academy.
V zdravotnej poisťovni aj v roku 2009 aktívne pôsobila zamestnanecká rada na čele s predsedníčkou. Okrem nej ju tvorilo ďalších päť
členov s prihliadnutím na ich regionálne pôsobenie. Zamestnanecká
rada zastupovala všetkých zamestnancov v komunikácii k predstavenstvu spoločnosti prostredníctvom odboru ľudských zdrojov. Svoju
činnosť vykonávala v súlade so Zákonníkom práce.

Na jar 2009 prebehla posledná vlna presunu aktivít do podporného a servisného centra v Nitre, ktoré vzniklo v roku 2008 s cieľom
zefektívnenia a skvalitnenia prevádzky. V priebehu roku 2009 sa tak
v Nitre definitívne usadili a realizovali činnosti týkajúce sa všetkých
úsekov poisťovne.
Oblasť odmeňovania zamestnancov do istej miery negatívne
ovplyvnila hospodárska kríza, keďže v roku 2009 sa neobnovilo
vyplácanie benefitov, ktoré boli pre krízu pozastavené. Neprišlo ani
k plošnému navýšeniu miezd k 1. aprílu, čo je každoročný termín na
prehodnocovanie miezd zamestnancov. Na druhej strane, zamestnanci nepocítili žiadne plošné znižovanie miezd. Navyše, prišlo
k úprave pohyblivej zložky mzdy a zároveň sa zachovali finančné
aj nefinančné benefity.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.09.

Produkty a služby
Zdravotná poisťovňa zabezpečovala pre svojich poistencov nadštandardnú starostlivosť prostredníctvom produktov, programov a služieb
poskytovaných nad rámec verejného zdravotného poistenia. Úzko pri
tom spolupracovalo so zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Medzi najvyužívanejšie produkty v roku 2009 patrili:
 Zdravé srdce
Program prevencie srdcovo-cievnych ochorení ako doplnok bežnej
preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre poistencov vo veku
od 30 do 60 rokov.
Program prevencie fokálnej infekcie
Prevencia fokálnej infekcie v rámci bežnej stomatologickej prehliadky.
Pre vašu prevenciu
Bezplatné očkovanie proti chrípke pre každého poistenca bez vekového obmedzenia, bezplatné očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
pre deti do 18 rokov a očkovanie proti pneumokokovej infekcii vakcínou PREVENAR pre poistencov vo veku do 2 rokov.
Pre ženy
Mamografické vyšetrenie prsníkov maximálne do 10 dní vo vybraných zmluvných zariadeniach a preplácanie preventívnych prehliadok v tehotenstve nad rámec obvyklých platieb a bez limitov u zmluvných gynekológov.

Zľavy pre zdravie
Zľavy vo výške 5 % - 20 % na rekondičné pobyty, wellness, fitness
a šport, na pracovné a rehabilitačné pomôcky, zľavy v očných optikách a takisto výhody pre bábätká a mamičky.
FIT bez hraníc
Zľava 15 % na cestovné a úrazové poistenie v jednom v spolupráci
s Českou poisťovňou – Slovensko, a. s.
Už nefajčím
Príspevok 33,19 eur na celú kúru liekom Champix pre fajčiarov vo
veku od 30 do 60 rokov, ktorí sa zúčastnili na diagnosticko-preventívnej prehliadke Zdravé srdce.
Pre zamestnávateľov
Príspevok a zľavy na rekondičné pobyty a organizácia dní zdravia
priamo vo firmách.
Pre darcov krvi
Bezplatný výživový doplnok pre každého darcu plnej krvi.
Novorodenecký balíček
Balíček praktických vecí pre dieťatko a jeho rodičov.
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PO SPOJENÍ
Poistenci spojenej zdravotnej poisťovne získali prístup k vyššiemu
množstvu výhod a benefitov, poisťovňa totiž prebrala výhody a produkty oboch spájajúcich sa zdravotných poisťovní. Pre lepšiu orientáciu služby a produkty rozdelila do šiestich produktových balíkov:
Balík očkovanie
Balík prevencie pre ženy
Balík prevencie pre mužov
Balík pre tehotné ženy a mamičky
Balík výhod
Balík nadštandardných služieb
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DZP pred spojením
Zdravie a zdravý životný štýl, prevencia nad rámec zákona, komfortný servis pre všetkých poistencov s ústretovosťou voči rodinám.
Týmto sa riadila zdravotná poisťovňa pri zabezpečovaní produktov, nadštandardných služieb a servisu pre klientov v roku 2009.
Zásadnou novinkou bolo spustenie programu VÝHODY OD
DÔVERY v máji 2009. V rámci servisu poisťovňa sprístupnila aj
pohodlnejšie poistenie. V zabezpečovaní servisu a nadštandardných
produktov pre všetkých svojich poistencov v súčasnosti pokračuje
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

A: VÝHODY OD DÔVERY
V máji 2009 priniesla DZP program VÝHODY OD DÔVERY. Vďaka
nemu mohli poistenci čerpať atraktívne zľavy a rôzne benefity od
obchodných partnerov poisťovne. Výhody boli rozdielne pre poistencov registrovaných ako Jednotlivec a poistencov registrovaných
v klube Rodina – pre rodinu boli zľavy podstatne vyššie. Výhody sa
zamerali na zdravie, športovanie, cestovanie, relax, obsahujú aj rôzne
potreby pre celú rodinu.
Okrem špeciálnych výhod v programe VÝHODY OD DÔVERY
mali poistenci zabezpečené aj rôznejšie zľavy a benefity u ďalších
obchodných partnerov poisťovne vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ich počet dosahoval štyri stovky.

B: NADŠTANDARDNÁ PREVENCIA
Už v roku 2007 priniesla zdravotná poisťovňa na trh nadštandardné
preventívne produkty zamerané na predchádzanie nebezpečným
a rozšíreným ochoreniam. Postupne ich ponuku rozširovala a výnimkou nebol ani rok 2009.
Mamografy
Zrýchlený komfortný prístup k preventívnemu mamografickému vyšetreniu vo vybraných zmluvných zariadeniach po celom Slovensku pre
ženy od 40 do 69 rokov. Od objednania po zrealizovanie vyšetrenia neuplynie viac ako 15 dní.
Hepatitída
Zdravotná poisťovňa prepláca poistencom od 16 rokov veku vrátane
až polovicu ceny kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a B.

Chrípka
Poisťovňa v chrípkovej sezóne plne hradila očkovanie proti chrípke
pre všetkých svojich poistencov, ktorým očkovanie indikuje ich ošetrujúci lekár.
Kliešťová encefalitída
DZP svojim poistencom od jedného roka hradila v plnej sume
poslednú z troch dávok očkovacích látok.
Pneumokokové infekcie
Poistencom od dvoch rokov poisťovňa hradila v plnej výške vakcínu
PNEUMO 23. Od 1. 11. 2009 začala ako prvá a jediná na trhu preplácať všetkým deťom narodeným od 1. 1. 2009 vo veku od šesť týždňov do dvoch rokov všetky tri dávky očkovacej vakcíny SYNFLORIX.
Rakovina krčka maternice
Od októbra 2008 DZP prispievala dvanásťročným klientkam (od
dosiahnutia 12. roku veku do dovŕšenia 13. roku veku) na vakcínu
proti vírusu HPV spôsobujúcemu rakovinu krčka maternice.
Nadštandardné onkologické prehliadky
Poistenci mali zľavu na nadštandardné diagnosticko-preventívne prehliadky v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.

C: KLIENTSKY SERVIS
Zdravotná poisťovňa rozvíjala elektronickú komunikáciu prostredníctvom bezplatnej služy Elektronická pobočka. Klientom bola k dispozícii na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 150 150, v priebehu roku
2009 zriadila aj špeciálnu Linku pre poskytovateľov 0800 150 155.
Poistenci mohli využiť aj službu odborníkov poisťovne, ktorí pri narodení dieťaťa prídu na požiadanie priamo domov a zodpovedajú
všetky otázky rodičov týkajúce sa zdravotného poistenia. Ak majú
rodičia záujem o zdravotné poistenie, vyškolený odborník dieťa
poistí priamo na mieste. Pri narodení dieťaťa dostali zároveň rodičia všetkých poistencov – novorodencov Babykufrík plný dôležitých
maličkostí potrebných pri starostlivosti o novorodenca. Tento produkt
patril medzi dlhoročnú ponuku zdravotnej poisťovne.
Od augusta 2009 DZP sprístupnila novú službu Poistenie cez telefón.
Novinky v DZP, dôležité informácie, zaujímavé tipy, rozhovory s osobnosťami. Toto všetko prinášal každý štvrťrok časopis pre poistencov
spoločnosti s názvom Dôvera. V roku 2009 sa rozšíril o rubriku
určenú pre lekárov.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

05.10.	Spoločenská zodpovednosť
Zdravotná poisťovňa nemala síce prepracovanú dlhodobú stratégiu
spoločenskej zodpovednosti, podporovala však projekty a verejnoprospešné aktivity jednotlivo, na základe dostupných finančných
prostriedkov a predložených žiadostí.
V roku 2009 vyhlásila výtvarnú súťaž Čo robím, aby som bol zdravý?
Zapojiť sa mohli deti vo veku od 6 až do 10 rokov. Výhercovia dostali
od zdravotnej poisťovne ceny, vybrala ich sedemčlenná porota pod
vedením akademického sochára Vladimíra Kordoša.
Okrem toho sa poisťovňa venovala skôr nefinančným verejnoprospešným aktivitám, a to predovšetkým osvetovej činnosti, organizovaniu dní
zdravia a podpore regionálnych aktivít zameraných na zdravie detí.
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PO SPOJENÍ
DÔVERA prebrala rozpracovanejší a komplexnejší koncept spoločenskej zodpovednosti DZP. Napriek pretrvávajúcej hospodárskej
kríze vstúpila do roku 2010 s rozpočtom, ktorý jej v tejto oblasti
umožní významnejšie podporovať zakladanie detských kútikov v slovenských nemocniciach a prispievať tak ku skvalitňovaniu nemocničného prostredia pre malých pacientov. Bola pripravená podporiť aj
vybrané projekty stavovských organizácií a individuálnych projektov
a žiadosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
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DZP pred spojením
Napriek hospodárskej kríze zdravotná poisťovňa zotrvala v dobročinných aktivitách a v podpore užitočných a prínosných projektov
v zdravotníctve. Poisťovňa finančne podporila zdravotníkov, no zamerala sa hlavne na malých pacientov.
V roku 2009 pokračovala podpora občianskeho združenia Osmijanko, s ktorým poisťovňa spolupracovala už v minulosti. Osmijanko
zakladá detské kútiky v nemocniciach po celom Slovensku. Sú to
útulné miesta na detských oddeleniach vymaľované veselými farbami,
s hračkami a počítačmi. DZP v roku 2009 podporila sumou 500 eur
otvorenie kútikov v nemocniciach v Handlovej a v Brezne.
Vďaka daru poisťovne vo výške 12 210 eur zrealizovala Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave rekonštrukciu priestorov
lekárskej služby prvej pomoci. Stalo sa tak v máji 2009.
Zdravotná poisťovňa prispela v rámci Medzinárodného dňa ošetrovateľstva na konferenciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Zároveň ako partner konferencie odovzdala cenu pre držiteľku ocenenia Biele srdce za celoživotné dielo. Finančne pomohla
zorganizovať aj XIV. Slovenskú konferenciu revízneho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti a súčasne X. Slovensko-českú konferenciu revízneho lekárstva v Bratislave v októbri 2009.
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06.	Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku
06.01.

Finančná situácia
Finančné údaje zobrazujú informácie o zdravotnej poisťovni DÔVERA
k 31. 12. 2009, ktorá predstavuje de facto celoročné údaje DÔVERY
vrátane jedného dňa v spojení s údajmi hospodárenia DZP. Nie je
preto možné, aby sa na účely dát za spojenú zdravotnú poisťovňu
v súlade s jej súvahou a výkazom ziskov a strát všetky hodnoty za
DZP a DÔVERU sčítavali. V niektorých prípadoch však predkladáme
aj súčet údajov za obe zdravotné poisťovne, na ilustráciu trhovej sily
a podielu oboch zdravotných poisťovní.
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Poistné na verejné zdravotné poistenie
Poistné na verejné zdravotné poistenie tvorí hlavný zdroj financovania
činnosti zdravotnej poisťovne. Odvádzajú ho zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia a štát.
Ten platí za osoby podľa zákona (dôchodcovia, nezaopatrené
deti, matky na materskej dovolenke, študenti, nezamestnaní), pričom
sadzbu tiež určuje zákon.

V riadnom termíne, teda do 30. 6. 2009, zdravotná poisťovňa prijala
celkovo 56 779 ročných zúčtovaní, z toho 8 189 elektronicky. Ďalších 3 681 zúčtovaní bolo podaných dodatočne do 31. 12. 2009.
Z preplatkov odviedla daň v súlade so zákonom. Na porovnanie,
DZP zaevidovala 86 108 riadnych ročných zúčtovaní.
Ročné zúčtovanie za rok 2008

V roku 2009 dosiahol predpis poistného v zdravotnej poisťovni
DÔVERA 350,2 mil. eur, reálny výber bez prerozdelenia poistného
predstavoval 341,9 mil. eur. Pohľadávky na poistnom k 31. 12. 2009
dosiahli výšku 226,1 mil. eur.
Ak by sme predpis poistného brali ako súčet za obe zdravotné poisťovne, tak by za rok 2009 dosiahol výšku 912,9 mil. eur, konkrétne
562,7 mil. eur za DZP a 350,2 mil. eur za DÔVERU.
Najväčší podiel z predpísaného poistného, presne 64 %, odvádzali
v spojenej zdravotnej poisťovni hromadní platitelia. Druhou najdôležitejšou skupinou z pohľadu príjmov boli poistenci štátu. Na predpise
poistného sa podieľali viac ako jednou tretinou. Najmenší podiel
tvoril predpis od samostatne zárobkovo činných osôb a ostatných
platiteľov. Na porovnanie, v DZP sa hromadní platitelia podieľali na
tvorbe predpisu menším percentom (56 %).
Súčasťou príjmov a výdavkov zdravotnej poisťovne v roku 2009
bolo aj ročné zúčtovanie za rok 2008. Saldo ročného zúčtovania
s platiteľmi sa skončilo v prospech poisťovne, a to vo výške 2,8 mil.
eur. Ročné zúčtovanie so štátom znamenalo pre spojenú zdravotnú
poisťovňu nedoplatok vo výške 348,6‑tis. eur. Zohľadňujúc ročné
zúčtovanie samostatne, DÔVERA skončila s výsledkom 2,8 mil. eur,
DZP s pozitívnym saldom 9,1 mil. eur.

Tabuľka č. 9

Nedoplatky platiteľov
(tis. eur)

Preplatky platiteľov
(tis. eur)

Celkový výsledok
(tis. eur)

5 930

1 718

4 212

Finančnú situáciu a výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne
ovplyvňuje aj systém prerozdelenia. Slúži na solidárne financovanie
liečby pre chorých a nákladných pacientov v kmeňoch jednotlivých
zdravotných poisťovní. Realizuje sa na základe indexu rizika poistencov, ktorý sa počíta zo štatistických údajov, berúc do úvahy pohlavie,
vek a ekonomickú aktivitu poistencov. Zdravotná poisťovňa s rizikovejším kmeňom z prerozdelenia financie získava, naopak zdravotná
poisťovňa s menej rizikovými poistencami do neho peniaze platí.
Základom mesačného prerozdeľovania v roku 2009 bolo 95 %
z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné. Základom ročného prerozdeľovania poistného bolo 95 % povinného poistného
(predpísaného poistného). Ročné prerozdeľovanie poistného sa
uskutočňuje v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného na verejné
zdravotné poistenie.
Zdravotná poisťovňa odviedla v roku 2009 do prerozdeľovacieho
mechanizmu v rámci mesačného prerozdeľovania 43,8 mil. eur.
Výsledok ročného prerozdeľovania poistného za rok 2008 predstavoval úhradu ďalších 5,8 mil. eur. Spolu tak zdravotná poisťovňa
zaplatila do prerozdelenia 49,6 mil. eur.
Zároveň v roku 2009 poisťovňa odviedla príspevok na činnosť Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sume 1,2 mil. eur a na
činnosť operačných stredísk tiesňového volania Ministerstva zdravotníctva SR v sume 905 tis. eur. DZP zaplatila na činnosť Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poplatok v sume 2,1 mil. eur
a na činnosť operačných stredísk tiesňového volania Ministerstva
zdravotníctva SR sumu 1,6 mil. eur.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

06.01.02.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Rok 2009 bol pre zmluvné vzťahy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a DÔVERY významné tým, že sa s účinnosťou od 1. júla 2009
upravil platobný mechanizmus. Zdravotná poisťovňa sa so zástupcami poskytovateľov dohodla na tom, že pre lôžkové zdravotné
zariadenia aj pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť zavedie
tzv. degres. V praxi to znamenalo elimináciu nadlimitov, lepšiu kontrolu nákladov na zdravotnú starostlivosť a úhradu 10 % vykázanej
zdravotnej starostlivosti nad dohodnutý zmluvný rozsah.
Náklady na zdravotnú
starostlivosť k 31. 12. 2009
Položka
Lieky
Ústavná zdravotná starostlivosť
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
Všeobecná ambulantná starostlivosť
Zdravotnícke pomôcky
Ostatné plnenia
Spolu

Tabuľka č. 10

Náklady (mil. eur)
86,43
104,72
35,60
31,11
5,92
14,20
277,98

DÔVERA v oblasti hodnotenia úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti, či už ambulantnej alebo ústavnej, postupovala v súlade
s platnou legislatívou. Hodnotila indikátory kvality, žiadne rebríčky
svojich zmluvných poskytovateľov nad rámec zákona však nezverejňovala.
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PO SPOJENÍ
Synchronizácia zmlúv a zjednotenie zmluvných podmienok pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti boli jednou z kľúčových aktivít
počas spájania poisťovní. Rokovania o tejto téme sa začali prakticky
ihneď po ohlásení zámeru spojiť sa, teda v auguste a hlavne v septembri. Na rokovaniach sa zástupcovia poskytovateľov a poisťovní
dohodli na tom, že na spojenú zdravotnú poisťovňu prejdú všetky
práva a povinnosti zo zmlúv oboch poisťovní. Zástupcovia poisťovní
tiež deklarovali, že preklopenie zmlúv a cenových podmienok prebehne transparentne a spravodlivo. Teda tak, aby na spájaní žiaden
segment neprofitoval ani netratil. Platobné mechanizmy boli prebraté
zo zmlúv DZP s tým, že od roku 2010 sa budú postupne v rámci
rokovaní a diskusií rozvíjať a vylepšovať. Zásadnejšie úpravy zmlúv
sa mali realizovať k novej zmluvnej perióde v roku 2010 najmä
na základe makroekonomického vývoja. Zdravotná poisťovňa sa
v rámci tvorby a zverejňovania rebríčkov a hodnotení poskytovateľov
prihlásila po spojení k tradícii založenej DZP.

Ak by sa spočítali náklady na zdravotnú starostlivosť v DZP
a v DÔVERE, tak spoločne vynaložili v roku 2009 na prevenciu,
diagnostiku a liečbu svojich poistencov 732,2 mil. eur v nasledujúcej
štruktúre:
Náklady na zdravotnú starostlivosť
k 31. 12. 2009 za DZP aj DÔVERU spolu
Položka

Tabuľka č. 11

Náklady (mil. eur)

Lieky

217,13

Ústavná zdravotná starostlivosť

218,52

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

121,6

Všeobecná ambulantná starostlivosť

55,61

Zdravotnícke pomôcky

21,12

Ostatné plnenia

98,3

Spolu

732,28

Vďaka korektnému prístupu a otvorenej komunikácii prebehli rokovania bez problémov a zdravotná poisťovňa od prvého dňa po spojení kontinuálne zabezpečuje výkon verejného zdravotného poistenia
a uhrádza zdravotnú starostlivosť v súlade so zmluvami a aktuálnou
legislatívou.
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DZP pred spojením
Po historickom roku 2008, keď DZP ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa zverejnila komplexné hodnotenie poskytovateľov
ústavnej zdravotnej starostlivosti, prišiel ďalší prelomový rok. V roku
2009 totiž zdravotná poisťovňa k hodnoteniu nemocníc pridala ďalšie dva rebríčky. Rebríček kúpeľov a projekt Robme spolu prevenciu
zameraný na identifikovanie najúspešnejších lekárov v prevencii.
Zdravotná poisťovňa si takýmto spôsobom plnila svoju povinnosť
voči poistencom a predložila im dôležité a užitočné informácie. Tieto
dáta zároveň využila pri zazmluvňovaní poskytovateľov a úhrade
zdravotnej starostlivosti. Svoju činnosť zároveň začala nezávislá
Rada pre hodnotenie, ktorá pôsobí ako odborná a nezávislá platforma pre odborníkov, medzi ktorých patria aj zástupcovia zdravotnej
poisťovne.
Dôležitým momentom v oblasti hodnotenia bol máj 2009, keď
vznikla na Slovensku nová iniciatíva zameraná na podporu a rozvoj
hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Volá sa Rada
pre hodnotenie. Jej členmi sú odborníci z prostredia zdravotníctva,
zo Slovenska aj z Českej republiky, vrátane zástupcu DZP. Vedie ju
Ladislav Laho, bývalý riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Banskej
Bystrici. Práca Rady sa zameriava na iniciovanie odbornej i laickej
diskusie o hodnotení úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ako
aj na vytváranie podmienok na zvyšovanie transparentnosti v zdravotníctve, na motiváciu a odmeňovanie úspešných poskytovateľov
a na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Zároveň pôsobila
ako poradca a konzultant pre DZP.

Brusno, Číž, Bardejov. Takto vyzerala trojica najlepších slovenských
kúpeľov podľa poistencov DZP na základe vôbec prvého zverejneného rebríčka kúpeľov. Rebríček kopíroval pohľad a potreby pacientov, pretože odrážal výsledky prieskumu ich spokojnosti a služieb,
ktoré im kúpele poskytujú v rámci verejného zdravotného poistenia.
Hodnotených bolo 27 zmluvných kúpeľných zariadení.
Sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvorilo v roku
2009 10 941 subjektov pokrývajúcich všetky segmenty aj odbornosti. K prehodnoteniu zmlúv prišlo v pravidelných zmluvných periódach, a to spravidla k 1. aprílu v sektore ambulantnej zdravotnej
starostlivosti a k 1. júlu v sektore ústavnej zdravotnej starostlivosti. DZP
uzatvárala zmluvy a upravovala zmluvné podmienky individuálne,
na základe výsledkov hodnotenia a celkových finančných možností.
Náklady na zdravotnú starostlivosť dosiahli v roku 2009 celkovo 454
mil. eur. Najvyšší podiel tvorili náklady na lieky, druhou najväčšou
položkou boli náklady na hospitalizácie. Ambulantná starostlivosť
predstavovala tretiu najvýznamnejšiu nákladovú položku.

Aj vďaka konzultáciám s Radou poisťovňa zverejnila výsledky hodnotenia svojich zmluvných poskytovateľov. Prvou novinkou roku 2009
bol projekt Robme spolu prevenciu. Vznikol na základe spolupráce
poisťovne s Asociáciou súkromných lekárov SR, Asociáciou na
ochranu práv pacientov v SR a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej
organizácie v SR. Výsledky pilotného ročníka boli zverejnené v apríli
2009 v Bratislave. Do projektu sa zapojili všetci zmluvní lekári v špecializáciách všeobecný lekár pre deti a dorast, všeobecný lekár pre
dospelých a gynekológ. Víťazmi sa stali tí lekári, ktorí urobili v roku
2008 najviac zákonnej prevencie a zároveň dosiahli najlepšie hodnotenie v prieskume spokojnosti pacientov. Traja najúspešnejší lekári
spomedzi pediatrov, všeobecných lekárov pre dospelých a gynekológov dostali okrem certifikátov aj finančnú odmenu od zdravotnej
poisťovne v celkovej sume takmer 6-tisíc eur. Peniaze využili na dovybavenie ambulancií alebo čakární.
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Ostatné relevantné údaje
DÔVERA neprijala v roku 2009 žiadny úver ani pôžičku od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby pôsobiacej na území Slovenska
alebo v zahraničí. Nepožiadala v zmysle zákona o zdravotných
poisťovniach o predchádzajúci súhlas Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na prijatie úveru alebo pôžičky.
Vzhľadom na charakter a podstatu predmetu podnikania, odvetvie
a dlhodobú stratégiu poisťovne nemala v roku 2009 dôvod realizovať výskum ani vývoj. V tejto súvislosti nevynaložila na tento účel
v rokoch 2008 a 2009 žiadne finančné prostriedky.
Zdravotná poisťovňa žiadnym spôsobom priamo negatívne nevplývala na životné prostredie. V roku 2009 ani predtým.
V súvislosti s počtom zamestnancov a trhovým podielom na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR DÔVERA
nemala významný vplyv na zamestnanosť, či už v regionálnom
alebo celoslovenskom meradle. Na druhej strane, má možnosť
nepriamo pôsobiť na rozsah a štruktúru siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda aj na zamestnanosť a najmä jej štruktúru
v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc.
Ku koncu roku 2009 zdravotná poisťovňa nemala vo svojom majetku
žiadne vlastné akcie ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely
materskej účtovnej jednotky.

x02

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

w w w.dover a .sk

strana

40

06.02.	Účtovná závierka
06.02.01.	Súvaha
Bilančná suma zdravotnej poisťovne medziročne vzrástla, nárast bol
spôsobený prírastkami z kúpy podniku DZP, keď jednotlivé zložky
majetku a záväzkov spoločnosti DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii, (do 31. 12. 2009 DZP) prešli 31. 12. 2009 na základe Zmluvy
o predaji podniku zdravotnej poisťovne na kupujúceho DÔVERA.
V dôsledku kúpy podniku prišlo aj k zmene štruktúry majetku v prospech nehmotných aktív.

Štruktúra zdrojov
31. 12. 2009
(eurá)

Tabuľka č. 12

31. 12. 2009
(netto, eurá)
Nehmotný majetok
Finančné umiestnenie
Pohľadávky
Ostatné aktíva
Účty časového rozlíšenia
Majetok spolu

515 008 639

31. 12. 2008
(netto, eurá)
1 134 984

6 008 066

5 005 922

166 886 407

42 851 820

71 561 821

54 889 996

9 077 172

1 387 736

768 542 105

105 270 458

31. 12. 2008
(eurá)

Vlastné imanie

493 419 314

52 627 388

Technické rezervy

118 395 142

36 425 157

Ostatné rezervy
Záväzky

Štruktúra majetku

Tabuľka č. 13

Účty časového rozlíšenia
Vlastné imanie a záväzky spolu

11 891 480

3 833 352

143 833 349

12 295 684

1 002 820

88 877

768 542 105

105 270 458

V štruktúre zdrojov došlo medziročne k významným zmenám, ktoré
boli spôsobené predovšetkým prírastkami z kúpy podniku. Dynamicky
rástli takmer všetky zložky. Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými
zdrojmi tak medziročne vzrástol o 14 p. b. a dosiahol úroveň 64,2 %.
Podiel záväzkov na celkových zdrojoch dosiahol 19 %.

V rámci položky finančné umiestnenie boli vykazované nehnuteľnosti
spoločnosti v Púchove, v Skalici, v Bratislave na Kazanskej ulici, ktoré
zdravotná poisťovňa využívala na prevádzkové účely a v Bratislave
na Vajnorskej ulici, ktorú spoločnosť nevyužíva. Kúpou podniku získala budovu vo Svite, ktorá bola využívaná ako registratúrne stredisko, vrátane technických zhodnotení budov, v ktorých je spoločnosť
nájomcom v zmysle zmlúv o nájme nebytových priestorov.
Pohľadávky spoločnosti predstavovali necelú štvrtinu jej aktív. Rástli
zásadne rýchlejšie ako predpis poistného. Predpis ovplyvnila nižšia
úspešnosť výberu poistného, a to najmä vplyvom externých faktorov.
Nástup hospodárskej krízy koncom roku 2008, ktorej reálne dosahy
sa otvorene začali v slovenskej ekonomike prejavovať začiatkom roku
2009, mal okrem znižovania zamestnanosti aj podiel na poklese
platobnej schopnosti a platobnej disciplíny platiteľov poistného.
Ostatné aktíva spoločnosti predstavovali zväčša finančné prostriedky
na bankových účtoch spoločnosti.
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Výkaz ziskov a strát
Zdravotná poisťovňa dosiahla v roku 2009 predpis poistného v hrubej výške 350,2 mil. eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide
o 10,3 % medziročný nárast. Súčasťou predpísaného poistného sú
aj odhady na ročné zúčtovanie poistného na rok 2009 vrátane ročného zúčtovania so štátom.
Náklady na zdravotnú starostlivosť poistencov zdravotnej poisťovne
dosiahli v roku 2009 celkovo 271,4 mil. eur, pričom náklady na
poistné plnenia boli 277,9 mil. eur, nárok na úhradu nákladov od
iných subjektov bol 1,7 mil. eur a zmena stavu technickej rezervy
predstavovala 4,8 mil. eur. Nárast celkových nákladov na zdravotnú
starostlivosť na medziročnej báze predstavoval takmer 12 %. Popri
náraste indexu rizika poistného kmeňa si možno tento fakt vysvetliť
aj rastom dopytu po zdravotnej starostlivosti a pokračujúci intenzívny
tlak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

Náklady na poistné plnenia

Graf č. 9

šeobecná ambulantná starostlivosť 11%
 VŠ pecializovaná
starostlivosť 13%
 Ú stavná zdravotnáambulantná
 Lieky 31% starostlivosť 38%
 Z dravotnícke pomôcky 2%
 D oprava 3%
 K úpeľná liečba 1%
 O statné plnenia 1%


Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavovali
najvyšší podiel náklady na hospitalizácie v lôžkových zdravotníckych
zariadeniach. Druhou najvýznamnejšou položkou v percentuálnom
vyjadrení boli náklady na lieky.
Ostatné technické náklady tvoria predovšetkým náklady
na prerozdelenie.

Ostatné technické náklady

Graf č. 10

poistného 82%
 PO rerozdelenie
pravné položky k pohľadávkam 14%
 O dpis
na poistnom 1%
 O dpis pohľadávok
regresných úhrad 1%
 P ríspevokpremlčaných
činnosť Úradu pre dohľad nad
 zdravotnounastarostlivosťou
2%
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Poznámky
Poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke sú súčasťou riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009.

Účtovná závierka tvorí prílohy č. 5 až 8 tejto výročnej správy.
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06.03.	Správa audítora
Správa audítora Deloitte Audit, s. r. o., k riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorá je súčasťou riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2009, vyjadruje nepodmienený názor nezávislého audítora,
že účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti a výsledky jej hospodárenia.

Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke tvorí prílohu č. 5 tejto výročnej správy.
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Osobitné udalosti
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, sú špecifikované v poznámkach k riadnej individuálnej
účtovnej závierke.
Po dni, ku ktorému bola riadna individuálna účtovná závierka zostavená, nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by v nej neboli zohľadnené a mali by významný vplyv na verné zobrazenie skutočností
v riadnej individuálnej účtovnej závierke.
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06.05.	Návrh na rozdelenie zisku
Predstavenstvo navrhuje, aby bol zisk použitý na doplnenie rezervného fondu, čím rezervný fond dosiahne v súlade so stanovami zdravotnej poisťovne maximálnu výšku, t. j. 49 mil. eur, a zvyšok navrhuje
zaúčtovať ako výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Očakávaný vývoj
Zdravotné poisťovne DÔVERA a DZP nie sú jediné, ktoré do roku
2010 vstúpili ako spojené. K 1. 1. 2010 sa totiž zlúčili dve štátne poisťovne – Všeobecná a Spoločná zdravotná poisťovňa. Na trhu tak
okrem najväčšej štátnej a najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne
pôsobí už len druhá súkromná Union zdravotná poisťovňa, a. s. V štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni sú pritom poistené dve tretiny
obyvateľov Slovenska, v DÔVERE jedna štvrtina, zvyšok v Unione.
Tieto pohyby sa prejavia v zmene trhového podielu a trhovej sily
zdravotných poisťovní. Tie pritom od roku 2010 čaká zmena v prerozdeľovaní poistného, čo má reálny vplyv na rozpočty a príjmy
zdravotných poisťovní. Okrem veku a pohlavia sa solidárne prerozdelenie poistného medzi zdravotnými poisťovňami bude realizovať aj
na základe ekonomickej aktivity poistencov. Tým sa má zvýšiť miera
predikcie prerozdeľovania. Očakáva sa, že doplnením tohto parametra bude Všeobecná zdravotná poisťovňa platiť do prerozdelenia
viac ako doteraz, DÔVERA menej. Znamená to, že rizikovosť kmeňa
DÔVERY bola doteraz podceňovaná a v skutočnosti mala DÔVERA
rizikovejších a finančne náročnejších poistencov. Naopak, kmeň Všeobecnej zdravotnej poisťovne je reálne menej rizikový, ako vyplývalo
z doterajšej metodiky prerozdeľovania poistného.

V roku 2010 možno reálne kalkulovať s opatrným naštartovaním
ekonomického rastu. Dôsledok časového oneskorenia rastových
impulzov sa však s najväčšou pravdepodobnosťou odrazí v ďalšom
poklese dopytu po pracovnej sile a v raste počtu nezamestnaných
osôb. V mzdovom vývoji je možné očakávať len miernu dynamiku
rastu oscilujúcu okolo úrovne z roku 2009. Hospodárska kríza tak
bude mať naďalej negatívny efekt na trh verejného zdravotného poistenia aj na celý sektor zdravotníctva.
Medzi významné riziká budú patriť:
 hospodárska politika a makroekonomický vývoj najmä v rokoch
2010 a 2011, a predovšetkým vývoj zamestnanosti a nominálnych
miezd v hospodárstve,
 verejné financie, na ktoré je viazaná výška štátom plateného poistného na zdravotné poistenie,
 zmeny metodiky prerozdeľovania poistného,
 legislatívne zmeny,
 nárast cien a spotreby liekov a zdravotného materiálu.
Zdravotná poisťovňa vzhľadom na vyššie uvedené zotrváva na
konzervatívnom, opatrnom a zodpovednom prístupe k predpokladanému makroekonomickému vývoju aj pre rok 2010. Opiera sa
o vlastné analýzy, rovnako tak o štúdie a odhady analytikov a odborníkov. Na základe prepočtov zdravotná poisťovňa očakáva, že
medziročne jej poklesnú zdroje na jedného poistenca o 1 %. Tomu
prispôsobila návrh rozpočtu prevádzkových nákladov aj rozpočtu
na zdravotnú starostlivosť.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

08.

Kontrolná činnosť

08.01.

Kontrola platiteľov poistného
V priebehu roka 2009 sa aktivity v rámci výberu poistného a vymáhania pohľadávok zamerali na zmiernenie negatívnych efektov hospodárskej krízy. Už koncom roka 2008 bolo zrejmé, že globálny problém sa
prenesie do konkrétnych čísiel. Poisťovňa sa preto zamerala na identifikáciu rizikových platiteľov a následne na rýchle a efektívne vymáhanie
pohľadávky. Proces bol zameraný najmä na nasledovné kroky:
Monitoring platiteľov
V rámci identifikácie rizikových platiteľov sa poisťovňa sústredila na
zamestnávateľov s predpisom mesačných preddavkov viac ako tisíc
eur. Títo platitelia totiž zodpovedali až za 70 % celkových príjmov.
Počnúc marcom 2009 bol mesačne spracovávaný podrobný monitoring, ktorý dával široké možnosti identifikácie rizikových platiteľov.
S monitoringom pracovali riaditelia pobočiek a ekonómovia, ktorí kontaktovali platiteľov v regiónoch. Na základe konkrétnych zistení boli
okamžite realizované priame kroky vo vymáhaní pohľadávok.

Mobilizácia podaní návrhov na vykonanie exekúcie
Priamym dôsledkom zvýšeného množstva predpisovaných pohľadávok bola nevyhnutnosť ich uplatnenia v exekúcii. V roku 2009 poisťovňa spolupracovala s 21 exekútorskými úradmi.
Celkovo bolo v roku 2009 podaných 9 207 návrhov na vykonanie exekúcie na sumu 4 045 217 eur. Priamo z týchto podaní bola
k 31. 12. 2009 vymožená suma 959 584 eur, na exekučné konania
podané pred rokom 2009 bolo uhradených ďalších 625 105 eur.
Na porovnanie, v roku 2008 poisťovňa predložila exekútorom spolu
2 827 exekučných návrhov na sumu 1 692 000 eur.

Zvýšenie aktivity v predpisovaní pohľadávok
V roku 2009 pokračovala snaha o zvýšenie objemov predpísaných pohľadávok, t. j. exekučných titulov. Efektívnejším nastavením
procesov sa pokračovalo vo zvyšovaní počtu podaných návrhov
na vydanie platobného výmeru prostredníctvom Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Vďaka zmene legislatívy s účinnosťou
od 1. 6. 2009 mohla zdravotná poisťovňa uplatniť dlžné poistné aj
výkazom nedoplatkov, čo zmenilo situáciu pozitívnym smerom.
V roku 2009 bolo spracovaných 16 423 výkazov nedoplatkov a návrhov na vydanie platobného výmeru, celkovo na sumu
7 536 613 eur. Z toho bolo k 31. 12. 2009 uhradených 3 057 900
eur, čo predstavuje 41 % úspešne vymožených pohľadávok z predpísaných pohľadávok. V porovnaní s rokom 2008, keď bolo podaných
10 384 návrhov na vydanie platobného výmeru, išlo o medziročný
nárast úspešnosti takmer o dve tretiny.
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PO SPOJENÍ
Zdravotná poisťovňa bude využívať najúspešnejšie a nejefektívnejšie
spôsoby vymáhania pohľadávok a maximalizácie výberu poistného.
Bude pri tom vychádzať zo skúseností DZP aj DÔVERY a zároveň ich
rozvíjať. Kľúčovou bude podpora informačného systému a úprava
organizačnej štruktúry a interných postupov.
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DZP pred spojením
Kontrola platiteľov poistného prispieva k maximalizácii vybraného
poistného, ktoré môže zdravotná poisťovňa následne investovať
do prevencie a liečby svojich poistencov. Preto jej prikladá vážnosť
a venuje adekvátnu pozornosť. O to viac v čase krízy, ktorá (nielen)
verejné zdravotné poistenie naplno zasiahla v roku 2009.
Interná kontrolná činnosť bola vykonávaná počas:
 uzatvárania ročných zúčtovaní,
 vybavovania žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom,
 uzatvárania dohôd o splátkovom kalendári,
 vymáhania pohľadávok formou výkazov nedoplatkov, návrhov na
vydanie platobných výmerov a návrhov na súdnu exekúciu.
Efektívnosť a účinnosť kontroly a vymáhania pohľadávok bola v roku
2009 do veľkej miery závislá od implementácie a rozvoja informačného systému. V rámci schváleného plánu rozvoja systému sa jednotlivé funkcionality vymáhania pohľadávok postupne analyzovali,
pripomienkovali, impelentovali, testovali a nasadzovali do života.
Významnú súčasť kontrolnej činnosti predstavovala, tak ako každý
rok, kontrola ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
DZP evidovala v roku 2009 zhoršenie platobnej disciplíny aj nárast
počtu dlžníkov. Úspešnosť výberu poistného klesla o 7 p. b., doba
inkasa pohľadávok narástla o 30 dní.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

08.02.

Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Revízne a kontrolné činnosti sledujú účinné, efektívne a hospodárne
nakladanie s prostriedkami verejného zdravotného poistenia. Revízni
lekári a farmaceuti kontrolujú neoprávnenú alebo nesprávne vykázanú zdravotnú starostlivosť a ak ju odhalia, zdravotná poisťovňa ju
nepreplatí. Tieto peniaze sa použijú na výkony a lieky, ktoré boli vykázané správne, poskytnuté opodstatnene a poistenci ich potrebovali.
Zdravotná poisťovňa sa v rámci interných kontrol zamerala na vylúčenie výkonov v rozpore s legislatívou a platnými zmluvami, takisto na
presuny pacientov medzi oddeleniami a dĺžku hospitalizácií.
Externé revízie v ambulantnej sfére sa dotkli kvantity a kvality preventívnych výkonov, úroveň vedenia dokumentácie, účelnosť predpísania liekov a dodržiavanie indikačných obmedzení. V lekárňach
a výdajniach zdravotníckych potrieb sa kontroly sústredili na kusovú
evidenciu. V zariadeniach poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť boli kontroly orientované na krátkodobé hospitalizácie a presuny pacientov medzi jednotlivými oddeleniami, s prihliadnutím na
naplnenie koncepcií jednotlivých medicínskych odborov, materiálnotechnické vybavenie a personálne obsadenie jednotiek intenzívnej
starostlivosti a oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a na
správnosť indikácií vyšetrení na interných oddeleniach. Nemalou časťou bola aj kontrola dokumentácie pacientov s mimoriadne finančne
náročnou liečbou.

Revízni lekári zdravotnej poisťovne vykonali za rok 2009 presne 415
externých kontrol s finančným prínosom. S prihliadnutím aj na interné
kontroly bol celkový finančný prínos revíznych kontrol 10 417 183 eur.
Súčasťou revíznych a kontrolných procesov je aj schvaľovanie žiadostí na kúpeľnú liečbu. DÔVERA v roku 2009 odsúhlasila a teda
zabezpečila svojim poistencom 3 432 kúpeľných pobytov v skupine
A a 1 508 v skupine B. Náklady na kúpeľnú starostlivosť dosiahli
sumu 3,8 mil. eur. K najčastejším indikáciám patrili ochorenia pohybového aparátu, poúrazové a pooperačné stavy pri ochoreniach
pohybového aparátu, hypertenzia III. stupňa, pooperačné stavy pri
kardiologických ochoreniach a pri gynekologických ochoreniach.
Ďalšou agendou spadajúcou pod revízno-kontrolné mechanizmy je
mimoriadne finančne náročná liečba. V roku 2009 zdravotná poisťovňa schválila 62 žiadostí a na tento účel uhradila 223 866 eur.
Úhrada v zmysle zmluvných podmienok sa týkala použitých liekov
a zdravotníckych pomôcok. Išlo najmä o liečbu hematoonkologických ochorení (infekčné, hematologické komplikácie po indukčnej
chemoterapii, rastové faktory, antibiotiká, antimykotiká, antivirotiká,
parenterálna výživa), finančne popálenín nad 20 % povrchu tela, imunosupresívnu liečbu autoimunitných ochorení (intravenózne imunoglobulíny), takisto o liečbu úrazov (tzv. LCP alebo uhlovostabilné dlahy).

Rok 2009 ukázal, že medzi hlavné (pretrvávajúce) problémy revíznej činnosti patria časté zmeny legislatívy, chýbajúce vykonávacie
predpisy, meniace sa katalógy, cenové výmery a pod. Dôsledkom
v každodennej praxi je rôzny výklad legislatívy medzi zdravotnými
poisťovňami a poskytovateľmi, ale aj medzi samotnými zdravotnými
poisťovňami. Z týchto častých zmien vyplýva aj nedostatočná znalosť
legislatívnych noriem na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(napríklad indikačných obmedzení liekov). Problémy sa prejavujú aj
v prípade osobitne hradeného zdravotníckeho materiálu nad rámec
hospitalizácie, poisťovňa tiež eviduje neadekvátne indikovanie vyšetrení v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
neoprávnené vykazovanie hospitalizácií, nekompletnosť preventívnych prehliadok v ambulanciách gynekológov či nedodržiavanie
povinného rozsahu preventívnej prehliadky u všeobecných lekárov
pre dospelých.
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PO SPOJENÍ
Vzhľadom na hospodársku krízu, no zároveň aj tlak zdravotnej poisťovne na efektivitu a kvalitu budú revízne činnosti jednou z priorít roku
2010. Zdravotná poisťovňa bude odhaľovať neefektivitu a nekvalitu,
aby mohla takto získané financie investovať do takej zdravotnej starostlivosti, ktorú poistenci potrebujú a ktorá je poskytovaná v súlade
s legislatívou, zmluvami a modernými a odporúčanými štandardmi.
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DZP pred spojením
Interné revízne kontroly sa v DZP uskutočňovali s podporou
informačného systému. Zameriavali sa najmä na:
 bežné chyby vo vykazovaní a na vylúčenie výkonov
v rozpore so zmluvou,
 presuny pacientov medzi oddeleniami,
 dĺžku hospitalizácií.
Retrospektívne interné revízne kontroly zahŕňali aj kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok pri vykazovaní výkonov špecializovanej ambulantnej starostlivosti počas hospitalizácie pacienta.
Finančný prínos interných revíznych kontrol dosiahol v roku 2009
sumu 24 368 383 eur.
Externé revízne kontroly, realizované priamo u poskytovateľa, pokrývali ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť. Revízni lekári poisťovne vykonali za rok 2009 presne 795 externých kontrol.

Okrem revízií sa činnosť odboru revízií a kontrol poisťovne zameriava
aj na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ako
sú liečba v zahraničí, umelé oplodnenie, špeciálny zdravotnícky materiál, neregistrované lieky na Slovensku, transplantácie a iné. Súčasťou
žiadostí boli aj návrhy na kúpeľnú starostlivosť. Po skontrolovaní ich
súladu s platnou legislatívou ich zdravotná poisťovňa v roku 2009
schválila 6 000 v skupine A a 2 609 v skupine B. Celkovo išlo
o zdravotnú starostlivosť za 5,1 mil. eur.
Na mimoriadne finančne náročnú liečbu, ktorá takisto podlieha
odbornému posúdeniu a vyjadreniu zdravotnej poisťovne, DZP
vynaložila 1,1 mil. eur. Je to dvojnásobok sumy v roku 2008. Schválila spolu 273 žiadostí, najčastejšie na liečbu pacientov s hematoonkologickými ochoreniami, popáleninami, úrazmi a autoimunitnými
poruchami.

V rámci interných aj externých revízií DZP zreálnila náklady na zdravotnú starostlivosť o 25 mil. eur. Na porovnanie, v roku 2008 to bolo
21 mil. eur. Tieto peniaze zostali v sektore zdravotníctva a boli priamym benefitom pre pacientov. Finančné prostriedky totiž poisťovňa
zaplatila tým poskytovateľom, ktorí poskytli a vykázali zdravotnú
starostlivosť správne.
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Táto kapitola obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni Dôvera v roku 2009.
V časti Po spojení sú uvedené základné rámce vývoja po spojení so zdravotnou poisťovňou DZP.
Doplnkové informácie o zdravotnej poisťovni DZP, ktorá sa spojila so zdravotnou poisťovňou Dôvera, nájdete v časti DZP pred spojením.

08.03.

Vnútorná kontrola
Za obdobie roku 2009 realizoval útvar vnútornej kontroly kontroly
v zmysle plánu kontrolnej činnosti a úloh prijatých z rokovania porady
vedenia spoločnosti, takisto kontroly na preverenie správnosti vykazovania platobnej schopnosti. Útvar v každom mesiaci potvrdil
správnosť týchto údajov, a teda kontinuálne zabezpečenie platobnej
schopnosti zdravotnej poisťovne.
Vnútorné kontroly v pobočkách vykonali zodpovední vedúci zamestnanci pobočiek poisťovne v rámci ich riadiacich a rozhodovacích
povinností a úloh, ktoré vyplynuli z potrieb jednotlivých pobočiek.
Kontroly sa zamerali na pokladničnú dokumentáciu a pokladničné
knihy, vykonávanie pokladničných operácií, dodržiavanie finančných
limitov pokladníc, dodržiavanie finančných prostriedkov v hotovosti
v pokladnici a na uskutočnené čerpanie finančných prostriedkov jednotlivých fondov, na kontrolu vzniku verejného zdravotného poistenia
v súlade zo zákonom o zdravotnom poistení, na kontrolu splátkových
kalendárov na nedoplatky z verejného zdravotného poistenia, na
kontrolu skladov a režimovej normy a tiež na kontrolu zabezpečenia
registratúrneho poriadku.
Kontrolami neboli zistené závažné nedostatky ohrozujúce hospodárenie zdravotnej poisťovne ani jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce
z vykonávania verejného zdravotného poistenia.
Ku všetkým zisteniam boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Opatrenia boli zabezpečené zodpovednými zamestnancami
poisťovne operatívne, prípadne v stanovených termínoch.
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PO SPOJENÍ
Zdravotná poisťovňa realizuje vnútornú kontrolu a audit v súlade
s platnou legislatívou, internými normami a najlepšími skúsenosťami
DZP a DÔVERY.
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DZP pred spojením
Za vnútornú kontrolu spoločnosti zodpovedal útvar vnútornej kontroly. V priebehu roku 2009 zrealizoval celkom 23 kontrol, z toho
7 v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, 3 úlohy boli
mimoriadne, 1 úloha bola realizovaná v rámci spracovania materiálu
Prehľad o podnetoch, podaniach a sťažnostiach poistencov a napokon 12 kontrol sa týkalo preverenia správnosti vykazovania platobnej
schopnosti v súlade s platnou legislatívou. Pri týchto kontrolách útvar
vnútornej kontroly potvrdil správnosť údajov a zabezpečenie platobnej schopnosti v jednotlivých kalendárnych mesiacoch roku 2009
v zmysle zákona.
Ostatnými kontrolami neboli zistené závažné nedostatky ohrozujúce
hospodárenie zdravotnej poisťovne ani jej schopnosť plniť si záväzky
vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.
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Poznámka
Výročná správa spoločnosti za rok 2009 bola spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi:
 zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 zákonom č. 512/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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10.	Zoznam príloh
Príloha č. 1

Organizačná štruktúra zdravotnej poisťovne k 31. 12. 2009

Príloha č. 2

Organizačná štruktúra riaditeľstva zdravotnej poisťovne k 30. 12. 2009

Príloha č. 3

Organizačná štruktúra pobočky zdravotnej poisťovne k 30. 12. 2009

Príloha č.4

Organizačná štruktúra DZP pred spojením k 30. 12. 2009

Príloha č.5

Správa nezávislého audítora k 31. 12. 2009

Príloha č. 6

Súvaha k 31. 12. 2009

Príloha č.7

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31. 12. 2009

Príloha č. 8

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009
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Organizačná štruktúra zdravotnej poisťovne k 31. 12. 2009

Zoznam príloh

Valné zhromaždenie

Úsek predaja
zdravotného
poistenia

Úsek GR

Odbor
kancelárie GR

Oddelenie správy
registratúry

Odbor právnych
služieb

Odbor marketingu

Generálny riaditeľ

Útvar vnútornej
kontroly

Úsek nákupu
zdravotnej
starostlivosti

Úsek zdravotných
činností

Odbor nákupu
zdravotnej
starostlivosti

Oddelenie PZS

Odbor starostlivosti
o klientov

Oddelenie
kalkuláciií

Oddelenie
kontaktného centra

Odbor PR

Oddelenie procesov
a reportingu

Odbor technického
zabezpečenia

Dozorná rada

Odbor predaja
zdrav. poistenia

Odbor ľudských
zdrojov

Odbor IT

Predstavenstvo

Oddelenie regionálneho nákupu ZS

Úsek financií

Odbor zdravotnej
politiky

Odbor finančných
služieb

Oddelenie kontroly
poskytovania ZS

Oddelenie
účtovníctva

Odbor revízií
a kontrol

Oddelenie
analýz

Odbor liekovej
politiky

Oddelenie
kontrolingu

Oddelenie revíznych
farmaceutov

Odbor kontroly
platiteľov
a vymáhania
pohľadávok

Oddelenie priameho
nákupu liekov
a zdravotníckeho
materiálu

Oddelenie
predpisu a platieb
poistného

Odbor
zúčtovania ZS
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Organizačná štruktúra riaditeľstva zdravotnej poisťovne k 30. 12. 2009

Zoznam príloh

Valné zhromaždenie

Úsek predaja
zdravotného
poistenia

Úsek GR

Odbor
kancelárie GR

Oddelenie správy
registratúry

Odbor právnych
služieb

Odbor marketingu

Generálny riaditeľ

Útvar vnútornej
kontroly

Úsek nákupu
zdravotnej
starostlivosti

Úsek zdravotných
činností

Odbor nákupu
zdravotnej
starostlivosti

Oddelenie PZS

Odbor starostlivosti
o klientov

Oddelenie
kalkuláciií

Oddelenie
kontaktného centra

Odbor PR

Oddelenie procesov
a reportingu

Odbor technického
zabezpečenia

Dozorná rada

Odbor predaja
zdrav. poistenia

Odbor ľudských
zdrojov

Odbor IT

Predstavenstvo

Oddelenie regionálneho nákupu ZS

Úsek financií

Odbor zdravotnej
politiky

Odbor účtovníctva
a výkazníctva

Odbor kontroly
platiteľov
a vymáhania
pohľadávok

Oddelenie kontroly
poskytovania ZS

Odbor revízií
a kontrol

Oddelenie
predpisu a platieb
poistného

Odbor liekovej
politiky

Oddelenie analýz

Oddelenie revíznych
farmaceutov

Odbor kontrolingu

Oddelenie priameho
nákupu liekov
a zdravotníckeho
materiálu

Odbor
zúčtovania ZS
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Organizačná štruktúra pobočky zdravotnej poisťovne k 30. 12. 2009

Príloha č. 3

Zoznam príloh

Riaditeľ pobočky

Oddelenie
organizácie registrácie
a prevádzky

Oddelenie
zdravotnej politiky

Oddelenie
ekonomiky

Expozitúry

Referát
organizačný
a registrácie

Referát
revíznej činnosti

Referát
výberu poistného

Referát
právny

Referát
spracovania účtovných
dokladov ZS

Referát
účtovníctva

Detašové pracoviská

str ana

60

xzp04

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

strana

w w w.dover a .sk

61

Organizačná štruktúra DZP pred spojením k 30. 12. 2009

Príloha č.4

Zoznam príloh

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Prezident

Poradca prezidenta
Útvar vnútornej kontroly

Projektový manažér

Pobočky Bratislava, Skalica,
Púchov, Nitra, Banská Bystrica,
Michalovce

Odbor riadeniaľudských zdrojov

Kancelária prezidenta

Úsek zdravotnej politiky

Odbor nákupu ZS

Úsek ekonomika a informatiky

Úsek pre stratégiu

Odbor ekonomiky

Odbor predaja

Odbor zúčtovania ZS a analýz

Oddelenie ekonomických
informácií

Odbor marketingu a komunikácie

Odbor revíznych činností

Oddelenie rozpočtu a fin. operácii

Odbor liekovej politiky
a centrálnych nákupov

Odbor výberu poistného
a vymáhania pohľadávok

Oddelenie registra poistencov

Odbor Informatiky

Oddelenie kúpeľnej liečby

Oddelenie zahraničnej liečby

Oddelenie centrálnych
nákupov a farmakoekonomiky

Oddelenie IT podpory

Oddelenie systémov
a sieťových služieb

Oddelenie pre vývoj IS ZP

Oddelenie pre vývoj MIS
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Správa nezávislého audítora k 31. 12. 2009

Zoznam príloh
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Správa nezávislého audítora k 31. 12. 2009

Zoznam príloh
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Súvaha k 31. 12. 2009

Zoznam príloh

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24443/2008-74

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

Úč POI 3-01

SÚVAHA

k 31. decembru 2009
(v eurách)

Za účtovné obdobie od

Za predchádzajúce účtovné obdobie od

mesiac

rok

0 1

2 0 0 9

mesiac

rok

0 1

2 0 0 8

do

do

mesiac

rok

1 2

2 0 0 9

mesiac

rok

1 2

2 0 0 8

Účtovná závierka *)
- riadna
- mimoriadna
- priebežná
IČO

3 5 9 4 2 4 3 6
Názov účtovnej jednotky

D Ô V E R A

z d r a v o t n á

p o i s ť o v ň a ,

a. s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

E i n s t e i n o v a

2 5

PSČ

Názov obce

8 5 1 0 1

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

MF SR 2008
*) vyznačuje sa krížikom
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B.
I.
II.
III.
C.
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
I.A
1.
1a.
1b.
2.
2a.
2b.
3.
3a.
4.
5.
I.B.
1.
2.
3.
3a.
II.
III.
1.
2.
IV.
F.
I.
1a.
1b.
1c.
1d.
II.
1.
III.
G.
I.
II.
III.
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Súvaha k 31. 12. 2009

Položka
Označenie
a
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Názov

Zoznam príloh

číslo
riadku

b

c

AKTÍVA

x

Nehmotný majetok, z toho
Zriaďovacie náklady
Goodwill
Poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku
Finančné umiestnenie
Pozemky a stavby, z toho
pre prevádzkovú činnosť z toho
budovy a stavby
Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné
dlhodobé pohľadávky
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach
s rozhodujúcim vplyvom
Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom
Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom
Ostatné dlhodobé pohľadávky
Ostatné finančné umiestnenie
Cenné papiere s premenlivým výnosom
Cenné papiere s pevným výnosom
Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na
obchodovanie
Ostatné pôžičky
Vklady v bankách
Iné finančné umiestnenie
Pohľadávky, z toho
z verejného zdravotného poistenia
voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
voči inej zdravotnej poisťovni, z toho
z prerozdelenia poistného
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
z individuálneho zdravotného poistenia, z toho
voči poisteným
voči sprostredkovateľom
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
zo zaistenia
ostatné pohľadávky, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
z upísaného základného imania
Ostatné aktíva
Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho
stroje a zariadenia
zásoby
poskytnuté preddavky na hmotný majetok
poskytnuté preddavky na zásoby
Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho
bankové účty
Iné aktíva
Účty časového rozlíšenia
Nájomné
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Ostatné účty časového rozlíšenia
AKTÍVA spolu
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 057)

001
002
003
004
005
006
007
008

Brutto

Korekcia

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

Bežné účtovné obdobie

62 265 499
(459 613 264)
1 770 613
7 583 305
7 583 305
7 583 305
6 266 518

(452 743 140)
(459 613 264)
1 575 239
1 575 239
1 575 239
1 575 239

515 008 639
1 770 613
6 008 066
6 008 066
6 008 066
4 691 279

1 134 984
979 767
5 005 922
5 005 922
5 005 922
3 750 010

009

-

-

-

-

010

-

-

-

-

011
012
013
014
015
016
017

-

-

-

-

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

247 812 621
246 274 457
226 184 286
20 090 171

80 926 214
80 070 783
79 529 399
541 384

166 886 407
166 203 674
146 654 887

42 851 820
38 442 833
34 993 506

19 548 787

3 449 327

028

-

-

-

-

029
030
031
032
033
034
035
036
037

-

-

-

-

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
998

1 538 164
78 210 023
8 781 245
8 730 034
51 211
69 428 778
69 418 702
9 077 172
145 765
8 931 407
404 948 620
1 033 061 935

855 431
6 648 202
6 648 202
6 648 202
(363 593 485)
(1 007 781 116)

682 733

4 408 987

71 561 821
2 133 043
2 081 832
51 211
69 428 778
69 418 702
9 077 172
145 765
8 931 407
768 542 105
2 040 843 051
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54 889 996
1 561 961
1 479 649
82 312
53 328 035
53 313 533
1 387 736
122 397
1 265 339
105 270 458
417 730 415

65

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

Príloha č.6

A.
I.
1.
2.
II.
III.
IV.
1.
V.
VI.
B.
C.
1.
1a.
1b.
3.
3a.
3b.
4.
4a.
4b.
6.
6a.
6b.
E.
G.
I.A.
1.
1a.
1b.
2.
2a.
2b.
3.
3a.
4.
5.
I.B.
1.
2.
3.
II.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
V.
1.
2.
3.
H.
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Položka
Označenie
a
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Názov
b
PASÍVA
Vlastné imanie
Základné imanie, z toho
Upísané základné imanie splatené
Vlastné akcie (-)
Emisné ážio
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Podriadené pasíva
Technické rezervy
Technická rezerva na poistné budúcich období
Hrubá výška
Výška zaistenia (-)
Technická rezerva na poistné plnenie
Hrubá výška
Výška zaistenia (-)
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy
Hrubá výška
Výška zaistenia (-)
Iné technické rezervy
Hrubá výška
Výška zaistenia (-)
Ostatné rezervy
Záväzky, z toho
z verejného zdravotného poistenia, z toho
voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
voči inej zdravotnej poisťovni, z toho
z prerozdelenia poistného
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
z individuálneho zdravotného poistenia
voči poisteným
voči sprostredkovateľom poistenia
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
zo zaistenia
pôžičky zaručené dlhopisom, z toho
v konvertibilnej mene
krátkodobé pôžičky
dlhodobé pôžičky
bankové úvery, z toho
krátkodobé úvery
ostatné záväzky, z toho
z daní
zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
z finančného prenájmu
Účty časového rozlíšenia
PASÍVA spolu
Kontrolné číslo súčet (r. 058 až r. 111)

Zoznam príloh

číslo
riadku
c
x
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085

086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
999

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

5

6

493 419 314
19 598 076
19 598 076
4 775 697
22 889
469 045 541
118 395 142
118 395 142
118 395 142
11 891 480
143 833 349
28 711 596
1 893 990

52 627 388
19 213 787
19 213 787
3 588 275
22 889
29 825 326
36 425 157
36 425 157
36 425 157
3 833 352
12 295 684
11 419 243
1 475 359

-

-

13 873 826

1 332 766

-

-

12 943 780
12 943 780
115 121 753
81 734
430 265
1 002 820
768 542 105
2 472 915 497

8 611 118
8 611 118
876 441
84 505
239 671
88 877
105 270 458
387 905 515
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31. 12. 2009

Zoznam príloh

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24443/2008-74

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

Výkaz ziskov a strát Úč POI 4-01

VÝKAZ

ZISKOV

A

STRÁT

k 31. decembru 2009
(v eurách)
mesiac

rok

0 1

2 0 0 9

Za bezprostredne predchádzajúce

mesiac

rok

účtovné obdobie

0 1

2 0 0 8

Za účtovné obdobie od

do

do

mesiac

rok

1 2

2 0 0 9

mesiac

rok

1 2

2 0 0 8

Účtovná závierka *)
- riadna
- mimoriadna
IČO

3 5 9 4 2 4 3 6
Názov účtovnej jednotky

D Ô V E R A

z d r a v o t n á

p o i s ť o v ň a ,

a. s.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

E i n s t e i n o v a

2 5

PSČ

Názov obce

8 5 1 0 1

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

MF SR 2008
*) vyznačuje sa krížikom
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31. 12. 2009

Položka
OznaNázov
čenie
a
b
TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
I.A.
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Poistné v hrubej výške
1.
Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického
2.
účtu
Ostatné technické výnosy
3.
Náklady na poistné plnenia
4.
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške z toho
4a.
Náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť
4aa.
4ab. Náklady na ústavnú zdravotnú starostlivosť
Náklady na lieky
4ac.
4ad. Náklady na zdravotnícke pomôcky
Náklady na ostatné poistné plnenia
4ae.
Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov
4b.
Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške
4c.
Zmena stavu iných technických rezerv
5.
Čistá výška prevádzkových nákladov
7.
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
7a.
Správna réžia
7b.
Ostatné technické náklady
8.
Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A
10.
TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU POISTENIU
I.B.
INDIVIDUÁLNE ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Zaslúžené poistné, bez zaistenia
1.
Poistné v hrubej výške
1a.
Poistné v hrubej výške postúpené zaisťovateľom
1b.
Zmena stavu technickej rezervy na poistné budúcich období
1c.
Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné
1d.
budúcich období
Prevedený výsledok z finančného umiestnenia z netechnického
2.
účtu
Ostatné technické výnosy, bez zaistenia
3.
Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia
4.
Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
4a.
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
4aa.
Zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške
4b.
4ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití technickej rezervy na poistné
plnenia
Zmena stavu iných technických rezerv, bez zaistenia
5.
Prémie a zľavy, bez zaistenia
6.
Čistá výška prevádzkových nákladov
7.
Obstarávacie
náklady na poistné zmluvy
7a.
Zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov na poistné
7b.
zmluvy
Správna réžia
7c.
Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch
7d.
Ostatné technické náklady, bez zaistenia
8.
Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B
10.
NETECHNICKÝ ÚČET
III.
1.A. Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu A
Výsledok technického účtu k neživotnému poisteniu B
1.B.
Výnosy z finančného umiestnenia
3.
Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov a v tom rozhodujúci
3a.
vplyv
Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a v tom rozhodujúci vplyv
3b.
3ba. Výnosy z pozemkov a stavieb
3bb. Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia
Použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu
3c.
Výnosy z realizácie finančného umiestnenia
3d.
Prírastky hodnoty finančného umiestnenia
3e.
Náklady na finančné umiestnenie
5.
Náklady na finančné umiestnenie
5a.
Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu
5b.
Náklady na realizáciu finančného umiestnenia
5c.
Úbytky hodnoty finančného umiestnenia
5d.
Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet
6.
Ostatné výnosy
7.
Ostatné náklady
8.
Ostatné dane a poplatky
8a.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
9.
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
10.
Mimoriadne výnosy
11.
Mimoriadne náklady
12.
Mimoriadny výsledok hospodárenia
13.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
14.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
16.
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 068)

Zoznam príloh

Brutto

Korekcia

Netto

c

1

2

3

001
002

x
x

x
x

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

x
x
x
277 978 198
x
x
x
x
x
1 764 421
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

025
026
027
028
029
030
031

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

Bežné účtovné obdobie

číslo
riadku

x
x
x
x
x
x
x
x
x
276 213 777
(4 811 708)
x
15 682 741
x
x
x
x
x
x

x
x
x
-

032
033
034
035
036

x
x
x
x

037
038
039
040
041
042
043
044
045

x
x
x
x
x
x
x
x
x

046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
999

x
x

x

12 525 404
x
277 978 198
66 710 133
104 720 642
86 434 499
5 923 526
14 189 398
x
271 402 069
x
x
15 682 741
61 580 928
14 089 543

973 776
x
225 568 274
50 754 294
88 275 211
70 245 599
4 560 858
11 732 312
x
242 331 270

x
x
x
x
x
x

x
x
14 368 642
59 504 161
2 335 465

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
-

-

-

-

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
-

-

x
x

x
x

x

x
-

-

x
14 089 543
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
279 803 299

x
317 565 762

x
x
x
x

-

60 680
-

x
350 229 877

x
x
60 680
x
x
239 100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
287 384 590

x
2 335 465
-

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
60 680
-

54 506
-

x
x
x

x
x
x

239 100
4 196 625
(450 979 772)
28 512
13 467
469 045 541
469 045 541
1 787 206 195

6
3
3
1

1
1 107
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187 435
216 317
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009

Príloha č. 8

Zoznam príloh

DÔVERA	
  zdravotná	
  poisťovňa,	
  a.s.	
  
	
  
Poznámky	
  k	
  riadnej	
  účtovnej	
  závierke	
  zostavenej	
  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  

	
  
	
  

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2009
1.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (do 31.12.2009 s obchodným menom APOLLO zdravotná
poisťovňa, a.s.) (ďalej aj ako „Spoločnosť“), bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.
decembra 2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2004, Nz 93994/2004
v zmysle ust. § 68 a nasl. zák.č. 581/2004 a § 154 – 220 Obchodného zákonníka
transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo a zapísaná do príslušného
obchodného registra od 01.09.2005. IČO Spoločnosti je 35 942 436.
b) Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti je vykonávanie verejného zdravotného poistenia
(ďalej aj ako „VZP“) v rozsahu a 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. Povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia vydal Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 19.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 03.06.2005.
c) Dňa 31.12.2009 nadobudla účinnosť Zmluva o predaji podniku zdravotnej poisťovne
uzatvorená dňa 16.12.2009 medzi obchodnou spoločnosťou DZP zdravotná poisťovňa, a. s.
v likvidácii (do 31.12.2009 s obchodným menom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.) so
sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 479, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 3629/B ako predávajúcim (ďalej aj ako
„Predávajúci“) a obchodnou spoločnosťou DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (do 31.12.2009 s obchodným menom APOLLO zdravotná
poisťovňa, a.s. a sídlom Martina Čulena 5, 810 11 Bratislava), IČO: 35 942 436, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 3627/B ako kupujúcim
(ďalej aj ako „Kupujúci“). Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o predaji podniku zdravotnej
poisťovne, t.j. dňom 31.12.2009 došlo k predaju podniku Predávajúceho Kupujúcemu. Vplyv
uvedenej transakcie na túto účtovnú závierku je uvedený v poznámke 2 o).
d) Zloženie štatutárnych orgánov bolo nasledovné:
Dozorná rada:

k 31. decembru 2009

k 31. decembru 2008

Predseda:
Členovia:

Ing. Karol Vinš
Ing. Katarína Pivárčiová
Mgr. Tatiana Ilavská
Ing. Ľubomír Žatko

PaedDr. Tibor Végh
Ing. Katarína Pivárčiová
Ing. Jozef Cábocký
Ing. Marián Krajňák

V apríli 2010 došlo k zmene zloženia Dozornej rady Spoločnosti. Nové zloženie Dozornej rady
je nasledovné:
Predseda:
Členovia:

1	
  

JUDr. Daniel Futej
JUDr. Branislav Mikulay
Mgr. Tatiana Ilavská
PharmDr. Alžbeta Árvaiová
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  závierke	
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  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  
Predstavenstvo:

k 31. decembru 2009

k 31. decembru 2008

Predseda:
Podpredseda:

JUDr. Martin Šimun
Ing. Albert Šmajda
MUDr. Ján Kochan
Ing. Mgr. Radomír Vereš
Ing. Martin Kultan

Ing. Karol Vinš

Členovia:

	
  
	
  

Ing. Tomáš Ďurík
Ing. Gabriel Cseri

e) Štruktúra akcionárov k 31.decembru 2009 bola nasledovná:

Názov

Výška podielu na základnom imaní
v absolútnej výške (EUR)
v % vyjadrení

PREFTO HOLDINGS LIMITED, Nikózia,
Cyperská republika
DÔVERA Holding, a.s., Bratislava,
Slovensku republika

9 799 038

50

9 799 038

50

Štruktúra akcionárov k 31.decembru 2008 bola nasledovná:

Názov

Výška podielu na základnom imaní
v absolútnej výške (EUR)
v % vyjadrení

AGEL a.s., Třinec, Česká republika
DÔVERA Holding, a.s., Bratislava,
Slovenská republika
f)

9 799 031

51

9 414 756

49

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30.12.2009 bol 432 (v roku
2008: 417), z toho riadiacich je 44 pracovníkov (v roku 2008: 14).

g) Dňa 05.06.2009 valné zhromaždenie Spoločnosti
závierku Spoločnosti za rok 2008.

schválilo riadnu individuálnu účtovnú

h) Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtonú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, je Penta Holding Limited so sídlom 28th
October Street, No 319, Kanika Business Center, 2nd floor, 3105 Limassol, Cyprus.
Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle spoločnosti Penta Holding Limited.

2	
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  k	
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  závierke	
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  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  
2.
a)

	
  
	
  

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH
ZÁSADÁCH
Základné zásady vedenia účtovníctva
Riadna účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za obdobie od 1.1.2009 do
31.12.2009 v súlade s požiadavkami zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a bola zostavená na základe princípu nepretržitého pokračovania
činnosti Spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované
konzistentne .
Porovnateľné údaje sú za Spoločnosť:
- v prípade súvahy je porovnateľným obdobím majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov stav k 31. decembru 2008,
- v prípade výkazu ziskov a strát je porovnateľným obdobím výnosov a nákladov obdobie
dvanástich mesiacov od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slovenská koruna (SKK)
bola nahradená novou platnou menou eurom (EUR). Konverzný kurz bol stanovený na
30,1260 SKK/EUR. Ako dôsledok spoločnosť prekonvertovala od tohto dátumu svoje
účtovníctvo na eurá. Pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009 sú porovnateľné údaje
za rok 2008 prepočítané zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom 30,1260
SKK/EUR. Ku dňu zavedenia eura sa jednotlivé zložky aktív a pasív prepočítali zo
slovenských korún na eurá konverzným kurzom s výnimkou prijatých a poskytnutých
preddavkov vyjadrených v eurách a niektorých účtov časového rozlíšenia vyjadrených
v eurách, ktoré sa prepočítali historickým kurzom.

b)

Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k nadobudnutiu vlastníctva,
alebo jeho zániku, nadobudnutiu práva k cudzím veciam, rozhodnutiu štátneho orgánu a
vzniku pohľadávky a záväzku.
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre vznik pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia (ďalej len „VZP“) vo výške poistného je posledný deň kalendárneho mesiaca, za
ktorý bolo zdravotnej poisťovni vykázané poistné podľa zákona § 20 zákona č.580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pre záväzky z VZP je deň ohlásenia poskytnutia
zdravotnej starostlivosti, t.j. deň doručenia faktúry od poskytovateľa z ohláseného
poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Na hodnotu neuznaných výkonov zdravotnej
starostlivosti revíznym lekárom je vystavený Protokol sporných dokladov, ktorý je
podkladom pre zaúčtovanie rezervy na neuznané výkony.

c)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá predstavuje cenu, za
ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do
používania.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na
základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu opotrebenia,
najneskôr však do 5 rokov.

3	
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Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 660 EUR a nižšia, sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Softvér

Predpokladaná
doba používania
v rokoch

Metóda
odpisovania

4 roky

rovnomerne

Spoločnosť k dátumu účinnosti zmluvy o prevode podniku zaúčtovala okrem majetku
a záväzkov vykázaných v súvahe kúpeného podniku DZP zdravotná poisťovňa, a. s.
v likvidácii aj dlhodobý nehmotný majetok ako poistný kmeň, knowhow a obchodnú známku
identifikované znalcom v znaleckom posudku. Ocenenie aktív a záväzkov nadobudnutých
kúpou podniku vychádzalo zo znaleckého posudku pripraveného v súlade s vyhláškou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku č.
492/2004 Z. z. a z tohto posúdenia hodnoty nehmotných aktív.
Poistný kmeň ako súbor potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie v zmysle
zákona o zdravotných poisťovniach predstavuje súhrn práv na poistné. S prevodom
poistného kmeňa z kúpeného podniku DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii sa
prevádzalo i poistné, to jest právo na zaplatenie poistného od jednotlivých poistencov.
Vykázaný poistný kmeň zahŕňa súčasné zmluvy existujúce k dátumu účinnosti zmluvy
o prevode podniku ocenené ako budúce očakávané peňažné hodnoty, ktoré budú plynúť
od poistencov ako aj očakávané prírastky poistného kmeňa do budúcnosti z existujúceho
poistného kmeňa. Nasledovné prvotné ocenenie a vykázanie nehmotného aktíva bolo
uskutočnené v súlade so slovenskými právnymi predpismi. V prípade, že by sa ocenenie
vykonalo podľa iných štandardov, výsledok ocenenia by sa mohol líšiť.
Z dôvodu, že reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov podniku
nadobudnutého od spoločnosti DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii bola vyššia ako
kúpna cena, spoločnosť účtovala ku dňu účinnosti zmluvy o kúpe podniku o zápornom
goodwille. Takto vzniknutý záporný goodwill bol zaúčtovaný v prospech účtu Goodwill
a následne jednorázovo rozpustený do výsledku hospodárenia v roku 2009. Vplyv uvedenej
transakcie na túto účtovnú závierku je uvedený v poznámke 2 o).
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na
základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania.
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Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná
doba používania
v rokoch
Budovy

Metóda
odpisovania

20 rokov

rovnomerne

Kancelárske stroje a motorové vozidlá

4 roky

rovnomerne

Inventár

6 rokov

rovnomerne

Ostatný hmotný majetok

12 rokov

rovnomerne

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená
pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní
oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
d)

Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Spoločnosť účtuje o zásobách
spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v cene zistenej
metódou štandardných cien.

e)

Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam a pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom
konaní na základe rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu.
Spoločnosť uskutočňuje odpis pohľadávok na základe rozhodnutia súdu, alebo rozhodnutia
štatutárneho orgánu oprávnenej účtovnej jednotky o trvalom upustení od jej vymáhania
z dôvodu premlčania, prevýšenia nákladov súvisiacich s vymáhaním nad individuálnou
sumou pohľadávky, alebo z dôvodu smrti dlžníka.
Opravné položky k pohľadávkam sa účtujú k tým pohľadávkam, ktoré predstavujú riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a pri sporných pohľadávkach voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie a zaplatenie v závislosti od doby splatnosti
pohľadávky v rozsahu:
Doba splatnosti
do 3 mesiacov
3-6 mesiacov
6-9 mesiacov
9-12 mesiacov
viac ako 12 mesiacov

% opravnej položky
0%
25 %
50 %
75 %
100 %

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry.
Vedenie spoločnosti sa domnieva, že odhady použité pri procese určovania opravných
položiek k pohľadávkam predstavujú najracionálnejšie prognózy budúceho vývoja
relevantných rizík, ktoré sú v daných podmienkach dostupné. Podľa vedenia spoločnosti je
vykázaná suma opravných položiek v časti poznámok 5 primeraná na pokrytie strát zo
zníženia hodnoty pohľadávok.
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Spoločnosť účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Vzhľadom na obmedzenia pri získavaní a spracovaní podkladov, na základe ktorých
Spoločnosť účtuje predpis poistného, v záujme verného a pravdivého zobrazenia
Spoločnosť účtovala odhady nasledovne.
e. a)

Odhady pohľadávok z predpísaného poistného voči platiteľom

Odhady na nespracované a nedodané mesačné výkazy Spoločnosť tvorila ako súčin
priemernej výšky predpísaného poistného pri spracovaných mesačných výkazoch za
príslušný počet kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, na ktorý sa odhad tvorí
a počtu poistencov s platnou kategóriou zamestnanca v mesiaci, na ktorý sa odhad tvorí,
za ktorých nebol spracovaný alebo predložený mesačný výkaz. Takto vypočítaný odhad
bolo upravený o priemernú hodnotu opravnej položky. Spoločnosť tak účtovala o dohade v
netto hodnote.
Spoločnosť tvorila odhad na poistnom voči poistencom, ktorí si nesplnili svoju oznamovaciu
povinnosť a majú nepokrytú kategóriu, tzn. Spoločnosť nevie, kto je povinní za týchto
poistencov odvádzať poistné. Odhad bol tvorený na základe operatívnej evidencie
Spoločnosti ako súčin počtu dní nepokrytých kategóriou a minimálnej sadzby poistného.
e. b)

Odhady pohľadávok z ročného zúčtovania

Spoločnosť vytvorila odhad na pohľadávky z ročného zúčtovania voči platiteľom poistného,
keďže povinnosť podať ročného zúčtovanie verejného zdravotného poistenia je
v nasledujúcom kalendárnom roku. Odhad bol tvorený na základe vývoja výsledkov
ročných zúčtovaní za predchádzajúce roky.
Spoločnosť je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za
predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov z centrálneho registra poistencov do 30.
júna nasledujúceho kalendárneho roka. Spoločnosť vytvorila odhad na základe známych
údajov k dátumu zostavenia účtovnej závierky ako súčin počtu poistencov, za ktorých
poistné platí štát a sadzby poistného štátu, očistený o mesačný preddavok platený štátom.
f)

Prepočet cudzích mien
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely vyplývajúce z precenenia
majetku a záväzkov sa zúčtovávajú výsledkovo.
Pri kúpe a predaji cudzej meny sa pri prepočte na euro používa kurz, za ktorý boli tieto
hodnoty nakúpené alebo predané.

g)

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky sú
vedené na bankových účtoch v Štátnej pokladnici a ich použitie je obmedzené zákonom
o Štátnej pokladnici č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

h)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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Technické rezervy
V súlade s požiadavkami § 6, ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene o doplnení niektorých zákonov, tvorí
Spoločnosť nasledovné technické rezervy:
i. a)

Rezerva na nevyfakturované výkony za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola
poskytnutá kmeňovým poistencom Spoločnosti v krajinách Európskej únie

Rezerva sa tvorí vo výške predpokladaných nákladov na úhradu zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „ZS“) poskytnutej kmeňovým poistencom v krajinách Európskej únie so
zohľadnením nárastu nákladov v bežnom období oproti predchádzajúcim obdobiam a
podielu nákladov predchádzajúcich období v nákladoch bežného obdobia.
i. b)

Rezerva na nevyfakturovanú zdravotnú starostlivosť – finančne náročná
liečba

Rezerva sa tvorí vo výške priemerných nákladov na schválenú a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti uskutočnenú liečbu poistencov nad rámec dohodnutej sumy za
ukončenú hospitalizáciu.
i. c)

Rezerva na úhradu za zdravotnú starostlivosť poistencom zaradeným do
zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Rezerva sa tvorí na základe zoznamu poistencov nahlásených príslušným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti a je vypočítaná vo výške súčtu násobkov počtu poistencov
zaradených v zoznamoch a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa
jednotlivých chorôb.
i. d)
Rezerva na neuhradenú zdravotnú starostlivosť za výkony neodkladnej
zdravotnej starostlivosti
Rezerva sa tvorí vo výške nákladov na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, t.j. časť
celkových uznaných nákladov, o ktoré bol prekročený dohodnutý rozsah zdravotnej
starostlivosti bežnom období. Rezerva je tvorená na ročné zúčtovanie limitov, ktoré neboli
dočerpané v zmysle zmluvne dohodnutých objemov a vykázaných nadlimitných výkonov.
i. e)

Rezerva na nevyfakturované výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(ďalej len „PZS“)

Rezerva bola vytvorená vo výške hodnoty došlých faktúr od jednotlivých PZS v roku 2010
za výkony december 2009 a priemerných nákladov nevyfakturovaných výkonov
predchádzajúcich období so zohľadnením revízii.
i. f)

Rezervu na ročné prerozdeľovanie poistného

Spoločnosť je povinná v zmysle § 27 a 27 a) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení
a o zmene o doplnení niektorých zákonov realizovať mesačné a následne aj ročné
prerozdeľovanie poistného. Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné vykonáva
UDZS na základe informácii zdravotných poisťovní v každom kalendárnom mesiaci za
kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto mesiacu. Základom mesačného
prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné. Spoločnosť
zaúčtovala v roku 2009, 12 mesačných prerozdeľovaní na základe Rozhodnutia UDZS.

7	
  

	
  

str ana

75

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

w w w.dover a .sk

strana

76

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009

Príloha č. 8

Zoznam príloh

DÔVERA	
  zdravotná	
  poisťovňa,	
  a.s.	
  
	
  
Poznámky	
  k	
  riadnej	
  účtovnej	
  závierke	
  zostavenej	
  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  

	
  
	
  

Spoločnosť tvorila technickú rezervu na ročné prerozdeľovanie z dôvodu, že toto
prerozdeľovanie sa vykonáva za aktuálny rok až v nasledujúcom kalendárnom roku.
Základom ročného prerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného. Podkladom na
výpočet technickej rezervy boli informácie, ktoré Spoločnosť mala k dispozícii a bola
vypočítaná vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne
štandardizovaným príjmom na jedného prepočítaného poistenca.
j)

Ostatné rezervy
Spoločnosť vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je
pravdepodobné, že tieto záväzky bude musieť splniť.
j. a)

Rezervy na súdne spory

Spoločnosť eviduje rezervy na súdne spory. Pri tvorbe rezerv na riziká vyplývajúce zo
súdnych sporov vychádzala z evidencie súdnych sporov. V evidencii súdnych sporov sú
zachytené všetky súdne spory, o ktorých mala Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky
vedomosť. Použité číselné údaje boli získané najmä zo súdnych spisov. Celková hodnota
súdnych sporov (t.j. istina nároku, príslušenstvo nároku a odhad trov konania protistrany)
bola znížená o tie nároky žalobcov, ktoré už sú zaúčtované v účtovníctve ako záväzky
alebo sú premlčané.
j. b)

Krátkodobé rezervy

Spoločnosť účtovala: krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov
pripadajúce na obdobie 2009 vrátane zákonných sociálnych nákladov, rezervu na overenie
účtovnej závierky, rezervu na odchodné z dôvodu prepúšťania nadbytočných
zamestnancov.
j. c)

Rezerva na reštrukturalizáciu

Spoločnosť účtovala rezervu na reštrukturalizáciu. Dôvodom zaúčtovania tejto rezervy bola
kúpa podniku a s tým očakávané dodatočné náklady súvisiace s migráciou údajov do
cieľového informačného systému, s reálnym ocenením budov a pozemkov Spoločnosti,
náklady súvisiace s predčasným ukončením nájmov pobočiek, ktoré Spoločnosť nebude
využívať a pod..
k)

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom
ocenení.

l)

Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti a je vypočítaná zo
základu vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý je upravený o
pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu
pri sadzbe 19%.
Dňom 1.1.2009 došlo k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, a to v tom, že týmto dňom nadobudlo účinnosť ust. § 13 ods. 2 písm. i) zákona
o dani z príjmov, podľa ktorého sú od dane oslobodené „výnosy z verejného zdravotného
poistenia“.
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Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky sa za výnosy
oslobodené od dane považujú aj výnosy z prevádzkovej činnosti zdravotnej poisťovne
vzťahujúce sa k verejnému zdravotnému poisteniu. V zmysle § 21 ods. 1 písm. j) zákona
o dani z príjmov výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane, nie sú daňovými
výdavkami.
Daňová povinnosť za rok 2009 je 13 467 EUR.
m)

Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a)
rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b)
možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že
bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že
bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane
oslobodila výnosy z verejného zdravotného poistenia. Spoločnosti nevznikol dočasný rozdiel
medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov voči ich daňovej základni. Počiatočný stav
k 1.1.2009 odloženej dane z príjmu bol k 31.12.2009 zúčtovaný.

n)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

o)

Kúpa podniku
Obstaranie spoločnosti DZP zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii (do 31.12.2009
s obchodným menom DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – ďalej len „DZP“) je účtované
v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Spoločnosť
bola povinná zistiť reálnu hodnotu majetku a záväzkov nadobúdaného od spoločnosti DZP.
Na účely stanovenia reálnej hodnoty majetku a záväzkov použila posudok znalca.
Spoločnosť k dátumu účinnosti zmluvy o prevode podniku zaúčtovala okrem majetku
a záväzkov vykázaných v súvahe kúpeného podniku DZP k dátumu účinnosti zmluvy
o prevode podniku DZP aj dlhodobý nehmotný majetok ako poistný kmeň, knowhow
a obchodnú známku identifikované znalcom v znaleckom posudku.
Spoločnosť pri kúpe podniku účtovala záporný goodwill v prospech účtu Goodwill, pretože
kúpna cena bola nižšia ako reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ktorou
sa tento majetok a záväzky ocenili v účtovníctve kupujúceho.
Podľa postupov účtovania sa v účtovnej jednotke zisťuje, v akej výške sa v budúcnosti v
súvislosti so záporným goodwillom znížia ekonomické úžitky. Ak budúce zníženie
ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška záporného
goodwillu, príslušná časť záporného goodwillu sa odpíše hneď pri kúpe podniku alebo jeho
časti.
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Keďže kúpna cena za prevádzaný podnik DZP v súlade s právnymi predpismi nezahŕňala
cenu za poistný kmeň prináležiaci k prevádzanému podniku, existuje predpoklad, že
zníženie ekonomických úžitkov bude pravdepodobne nižšie ako je už zaúčtovaná výška
záporného goodwillu. Spoločnosť preto mohla odpísať príslušnú časť záporného goodwillu
hneď pri kúpe podniku v prospech účtu Ostatné náklady účtovej skupiny.
Výsledok hospodárenia nadobudnutej spoločnosti sa uvádza vo výkaze ziskov a strát iba za
obdobia po dátume kúpy. To znamená, že účtovná závierka neobsahuje žiadne príjmy,
peňažné toky ani iné transakcie spoločnosti, ktorá bola predmetom kúpy, existujúce pred
dátumom kúpy.
K 31.12.2009 Spoločnosť nadobudla 100-percentný majetkový podiel v spoločnosti DZP
zdravotná poisťovňa, a. s. v likvidácii (do 31.12.2009 s obchodným menom DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s.), ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke, v celkovej hodnote
578 900 tis. EUR. Výsledkom akvizície bol goodwill vo výške 460 769 tis. EUR, ktorý
Spoločnosť jednorázovo odpísala k 31. decembru 2009.
Prehľad účtovnej a reálnej hodnoty majetku a záväzkov DZP k dátumu akvizície:
Úprava na
reálnu
hodnotu

Účtovná
hodnota
Stroje a zariadenia

637 634

760 291

Nehmotný majetok

3 210 168

185 285

3 395 453

Ochranné známku

0

10 996 641

10 996 641

Know-How

0

15 463 177

15 463 177

Poistný kmeň

0

484 725 294

484 725 294

1 157 708

173 784

1 331 492

28 353

-34

28 319

118 870 367

-49 802

118 820 565

7 693 322

0

7 693 322

36 715 105

0

36 715 105

Finančné umiestnenie
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a iné
pohľadávky
Účty časového rozlíšenia aktívne
Peniaze a peňažné ekvivalenty

1 397 925

Rezervy

-88 644 924

0

-88 644 924

Záväzky z obchodného styku a iné
záväzky
Účty časového rozlíšenia pasívne

-17 275 405

18 556

-17 256 849

-632 751

0

-632 751

61 759 577

512 273 192

574 032 769

Čisté aktíva
Negatívny goodwill z kúpy podniku

-460 769 064

Záväzok z kúpy podniku

10	
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HMOTNÝ HNUTEĽNÝ, NEHNUTEĽNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK
Pozemky

Stavby

Obstaran
ie
majetku

EUR

EUR

EUR

Obstarávacia cena 31. december 2008

Spolu
EUR

1 255 911

4 773 668

8 962

Prírastky

0

0

0

0

Úbytky

0

-2 642

0

-2 642

51 914

1 321 709

0

1 373 623

0

173 783

0

173 783

1 307 825

6 266 518

8 962

7 583 305

Oprávky 31.december 2008

0

1 032 619

0

1 032 619

Prírastky

0

238 863

0

238 863

Úbytky

0

-2 642

0

-2 642

Opravné položky k stavbám

0

90 246

0

90 246

Prírasty z kúpy podniku

0

216 153

0

216 153

Oprávky 31. december 2009

0

1 575 239

0

1 575 239

1 307 825

4 691 279

8 962

6 008 066

Prírastky z kúpy podniku
Rozdiel z precenenia
Obstarávacia cena 31. december 2009

Zostatková hodnota 31. december 2009
Goodwill /
negatívny
goodwill
EUR

6 038 541

Softvér

Obstaranie
nehmotného
majetku

Ochranná
známka

Know how

Poistný
kmeň

Spolu

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Obstarávacia cena
31. december 2008

0

1 295 332

979 767

0

0

0

Prírastky

0

144 654

192 309

0

0

0

336 963

Úbytky

0

-231 968

-979 767

0

0

0

-1 211 735

-459 613 264

7 529 734

1 578 304

10 996 641

15 463 177 484 725 294

60 679 886

Prírastky z kúpy podniku
Rozdiel z precenenia

0

185 286

0

0

-459 613 264

8 923 038

1 770 613

10 996 641

Oprávky 31. december
2008

0

1 140 114

0

0

0

0

1 140 114

Prírastky

0

62 396

0

0

0

0

62 396

-460 769 064
1 155 800

-231 968
5 899 582

0
0

0
0

0
0

0 -461 001 032
0
7 055 382

-459 613 264

6 870 124

0

0

0

0 -452 743 140

0

2 052 914

1 770 613

10 996 641

Obstarávacia cena
31. december 2009

Úbytky
Prírastky z kúpy podniku
Oprávky 31. december
2009
Zostatková hodnota
31. december 2009

11	
  

0

2 275 099

0

185 286

15 463 177 484 725 294

62 265 499

15 463 177 484 725 294

515 008 639
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Stroje a
zariadenia

	
  
	
  

Dopravné
prostriedky

Ostatný
hnuteľný
majetok

Spolu

EUR

EUR

2 981 476

1 079 286

0

13 740

0

0

13 740

-230 704

-142 307

0

-373 011

2 640 568

1 335 843

308 294

4 284 705

228 364

446 714

68 760

743 838

Obstarávacia cena 31. december 2009

5 633 444

2 719 536

377 054

8 730 034

Oprávky 31. december 2008

1 970 842

610 271

0

2 581 113

445 717

198 623

0

644 340

-230 704

-142 307

0

-373 011

Obstarávacia cena 31. december 2008
Prírastky
Úbytky
Prírastky z kúpy podniku
Rozdiel z precenenia

Prírastky
Úbytky
Opravná položka k strojom a zariadeniam

EUR

EUR
4 060 762

147 506

0

0

147 506

Prírastky z kúpy podniku

2 274 665

1 081 742

291 847

3 648 254

Oprávky 31. december 2009

4 608 026

1 748 329

291 847

6 648 202

Zostatková hodnota 31. december 2009

1 025 418

971 207

85 207

2 081 832

4.

POKLADNIČNÉ HODNOTY A BANKOVÉ ÚČTY
Súvahový
riadok

31. december 2009

31. december 2008

č.

EUR

EUR

Pokladničná hotovosť

50

1 317

Ceniny

50

2 234

12 738
0

Peniaze na ceste

50

6 526

1 764

Bankové účty

51

69 418 702

53 313 533

Celkom pokladničné hodnoty a
bankové účty

50

69 428 778

53 328 035

Ako finančné účty sa vykazujú peniaze v pokladni a účty v bankách. Účtami v bankách môže
Spoločnosť voľne disponovať.
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POHĽADÁVKY A PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV
Prehľad pohľadávok z poistenia je nasledovný:
Súvahový
riadok

31. december 2009

31. december 2008

č.

EUR

EUR

Pohľadávky zo
zdravotného poistenia:
- preddavky poistného a platobné
výmery

24

79 605 156

20 089 199

- z ročného zúčtovania poistného

24

19 724 186

9 970 625

- mylné a neidentifikovateľné platby

24

-374 347

-56 203

- z poistného bez dokladu

24

92 625 171

27 367 722

- zo sankčných opatrení

24

34 603 906

4 241 372

- voči poistencom

24

214

14 508

- voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti
- voči UDZS za ošetrenie
poistencov EÚ

27

16 470 189

1 821 739

27

2 794 848

1 466 732

- voči UDZS za ošetrenie
poistencov EÚ bez dokladu

27

825 134

360 636

- voči zdravotným poisťovniam

30

0

4 451

246 274 457

65 280 781

Celkom pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia, brutto
- opravné položky k pohľadávkam
zo zdravotného poistenia

24

-80 070 783

-26 837 948

Celkom pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia, netto

23

166 203 674

38 442 833

Ostatné pohľadávky:
- daň z príjmov

40

72 556

4 334 968

- z regresných náhrad

40

1 189 308

766 649

- odložená daňová pohľadávka

40

0

0

- ostatné pohľadávky

40

276 300

17 590

1 538 164

5 119 207

Celkom ostatné pohľadávky,
brutto
- opravné položky k ostatným
pohľadávkam

40

-855 431

-710 220

Celkom ostatné pohľadávky,
netto

40

682 733

4 408 987

Pohľadávky celkom

22

166 886 407

42 851 820

z toho po lehote splatnosti

128 986 689

26 849 008

z toho v lehote splatnosti

118 825 932

43 550 981
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Opravné položky

31. december
2008
EUR

- k pohľadávkam na poistnom

EUR

20 402 927

- k pohľadávkam z ročného
zúčtovania poistného

Prírastky z
kúpy podniku

Tvorba

EUR

7 942 742

	
  
	
  

Čerpanie

31. december
2009

EUR

EUR

25 703 153

-10 435 690

43 613 132

-940 711

1 447 417

30 299 048

-256 843

34 468 692

1 975 155

412 973

- k pohľadávkam na sankciách
- k pohľadávkam voči
poistencom

4 241 372

185 115

14 264

158

-14 264

158

- k pohľadávkam na regresoch

707 639

24 801

597 492

-489 199

840 733

4 928

1 417

421 445

0

427 790

-81 259

113 594

0

14 698

-4 451

0

- k pohľadávkam voči PZS
- k pohľadávkam - poistenci
z EÚ

194 853

0

- k pohľadávkam z
prevádzkovej činnosti

2 582

0

- k pohľadávkam voči inej
zdravotnej poisťovni

4 451

0

27 548 171

8 567 206

Spolu

6.

12 116

57 033 254

-12 222 417

80 926 214

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV

Prehľad prechodných účtov aktív je nasledovný:
Súvahový
riadok

31. december 2009

31. december 2008

č.

EUR

EUR

Účty časového rozlíšenia - aktíva:
- nájomné

54

145 765

122 397

- propagačné poukážky

56

1 020 618

0

- poistenci

56

4 329 993

0

- poplatky

56

3 312 038

1 162 083

- ostatné

56

268 758

103 256

53

9 077 172

1 387 736

14	
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7.

	
  
	
  

VLASTNÉ IMANIE
K 31. decembru 2008 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z:
• 135 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie
1 000 000 SKK
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 460 146 SKK
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 429 454 SKK
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 306 764 SKK
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 225 745 475
SKK
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 216 892 709
SKK.
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke (EUR):

Zákonný
rezervný
fond

Základné
imanie
31. december 2008
Zvýšenie základného
imania
Dividendy
Rozdelenie výsledku
hospodárenia
Výsledok bežného
obdobia
31. december 2009

Výsledok
hospodárenia
bežného
účtovného
obdobia

Výsledok
hospodárenia
minulých
rokov

Ostatné
kapitálové
fondy

19 213 787

3 565 386

22 889

384 276

-

-

-

13
19 598 076

Celkom

29 825 326

-

52 627 388

-

-

-

384 276

-

-28 637 891

-

-28 637 891

1 187 422

-

-1 187 435

-

0

-

-

-

469 045 541

469 045 541

4 752 808

22 889

0

469 045 541

493 419 314

K 31. decembru 2009 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z:
• 135 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie
33 194 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 15 275 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 14 256 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 10 183 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 7 493 377 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 7 199 519 EUR
• 1 kmeňovej akcie na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 384 276 EUR.
Dňa 04.05.2009 predstavenstvo Spoločnosti prerokovalo návrh premeny menovitej hodnoty
vkladov do imania (akcií) a základného imania Spoločnosti zo slovenskej meny na EUR,
vykonaním zaokrúhlenia nahor, vrátane zaokrúhlenia menovitej hodnoty vkladov (akcií) do
imania nahor najviac na celé číslo k najbližšiemu EURu a dňa 05.06.2009 riadne valné
zhromaždenie tento návrh schválilo. V jeho dôsledku došlo k premene menovitej hodnoty
vkladov do imania (akcií) a základného imania Spoločnosti zo slovenskej meny na menu
euro nasledovne:
- akcie v menovitej hodnote 1 000 000 SKK sa premenili na akcie v menovitej hodnote
33 194 EUR

15	
  

	
  

str ana

83

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

w w w.dover a .sk

strana

84

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009

Príloha č. 8

Zoznam príloh

DÔVERA	
  zdravotná	
  poisťovňa,	
  a.s.	
  
	
  
Poznámky	
  k	
  riadnej	
  účtovnej	
  závierke	
  zostavenej	
  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  
-

	
  
	
  

akcia v menovitej hodnote 460 146 SKK sa premenila na akciu v menovitej hodnote 15
275 EUR
akcia v menovitej hodnote 429 454 SKK sa premenila na akciu v menovitej hodnote
14 256 EUR
akcia v menovitej hodnote 306 764 SKK sa premenila na akciu v menovitej hodnote
10 183 EUR
akcia v menovitej hodnote 216 892 709 SKK sa premenila na akciu v menovitej
hodnote 7 199 519 EUR
akcia v menovitej hodnote 225 745 475 SKK sa premenila na akciu v menovitej
hodnote 7 493 377 EUR.

Zároveň schválilo zaúčtovanie sumy 13 EUR v prospech Vlastného imania Spoločnosti.
Dňa 05.06.2009 valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia
Spoločnosti za rok 2008, ktorý bol vo výške 35 772 668,42 SKK tak, že suma 3 577 266,84 SKK,
t.j. 118 743,51 EUR sa použila na prídel do rezervného fondu a suma 32 195 401,58 Sk, t.j. 1 068
691,55 EUR sa preúčtovala na výsledok hospodárenia minulých rokov. Valné zhromaždenie na
svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 17.12.2009 schválilo rozdelenie nerozdeleného výsledku
hospodárenia minulých rokov v zmysle zmeny stanov Spoločnosti zo dňa 26.10.2009 tak, že
nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 1 068 691,55 EUR bol použitý v celej
tejto výške ako prídel do rezervného fondu.

16	
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8.

	
  
	
  

TECHNICKÉ REZERVY
Prehľad tvorby a čerpania technických rezerv:

Technické rezervy

- na nevyfakturované
výkony za ZS, ktorá bola
poskytnutá poistencom
z krajín EÚ na Slovensku
- na nevyfakturované
výkony za ZS, poskytnutú
kmeňovým poistencom
v krajinách EÚ
-nevyfakturované výkony za
ZS – finančne náročná
liečba
- na neuhradenú ZS za
výkony neodkladnej ZS
- na nevyfakturované
výkony PZS
- na úhradu za ZS
poistencom zaradeným do
zoznamu poistencov
čakajúcich na poskytnutie
ZS
- na prerozdelenie poistného
Spolu

Ostatné rezervy

- krátkodobé rezervy
- na odchodné, odstupné,
životné a pracovné jubileum

31. december
2008

Tvorba

Prírastky z
kúpy
podniku

Čerpanie

31. december
2009

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

33 064

0

0

-33 064

0

852 665

967 646

1 563 869

-852 665

2 531 515

475 751

47 519

1 765 582

-468 609

1 820 243

10 930 927

639 686

-6 444 538

5 126 075

20 122 488

284 707 263

-282 768 213

93 837 523

71 775 985

1 144 606

689 441

4 642 294

-703 845

5 772 496

2 865 656

45 207 321

7 033 962

-45 799 649

9 307 290

36 425 157

332 258 876

86 781 692

-337 070 583

118 395 142

31. december
2008

Tvorba

EUR

EUR

Prírastky z
kúpy
podniku
EUR

1 122 745

819 810

1 305 820

Čerpanie

31. december
2009

EUR

EUR

-1 122 744

2 125 631
720 533

49 586

670 947

0

199 971

0

-199 971

0

- na reštrukturalizáciu

0

4 854 394

0

4 854 394

- na súdne spory
- na ročné zúčtovania
poistného

173 623

138 464

-167 108

2 008 211

2 287 427

2 001 670

-2 287 427

2 001 670

- na daňové riziká

- služby
- nevyfakturované dodávky
- na nezamestnávanie
pracovníkov so zmenenou
pracovnou schopnosťou
Spolu

17	
  

3 833 352

8 485 285

1 863 232

15 303

15 303

157 239

157 239

8 499

8 499

3 350 093

-3 777 250

11 891 480
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ZÁVÄZKY A PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV
Súvahový
riadok

31. december
2009

31. december
2008

č.

EUR

EUR

Záväzky z verejného zdravotného poistenia:
- voči poisteným
- voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti –
tuzemsko

85

1 893 990

1 475 359

88

13 807 285

1 228 368

- záväzky za ošetrenie poistencov v EÚ

88

33 848

77 590

- záväzky voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti – sankcie

88

1 439

26 808

- záväzky voči UDZS

88

31 254

0

- záväzky voči inej zdravotnej poisťovni
z prerozdelenia poistného

92

12 943 780

8 611 118

84

28 711 596

11 419 243

Rozdiel z precenenia
Spolu záväzky z verejného zdravotného
poistenia
Ostatné záväzky
- záväzky voči dodávateľom

106

96 480

32 036

- záväzky voči zamestnancom

106

732 588

448 648

- sociálny fond

106

21 094

59 820

- kúpa podniku

106

113 247 253

0

- ostatné

106

512 339

11 761

- záväzky z daní z príjmu
- záväzky zo sociálneho a zdravotného
poistenia

107

81 734

84 505

108

430 265

239 671

Spolu ostatné záväzky

106

115 121 753

876 441

Bankové úvery

104

0

0

Záväzky spolu

83

143 833 349

12 295 684

3 124 796

1 479 850

140 708 553

10 815 834

z toho po lehote splatnosti
z toho v lehote splatnosti

18	
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ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA

Účty časového rozlíšenia - pasíva:

19	
  

	
  
	
  

Súvahový
riadok

31. december 2009

31. december 2008

č.

EUR

EUR

110

1 002 820

88 877
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ÚDAJE O TECHNICKÝCH VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Poistenie podľa skupín poistenia
Poisťovňa členila priame poistenie na nasledovné skupiny poistenia:
Od 1.1. do
31.12.2009
EUR

- preddavky poistného - hromadní platitelia

222 536 488

- preddavky poistného- samostatne zárobkovo činné
osoby a ostatní platitelia
- preddavky poistného a ročné zúčtovanie- štát

16 644 868
108 725 659

- ročné zúčtovanie poistného- hromadní platitelia

2 091 005

- ročné zúčtovanie poistného - samostatne zárobkovo
činné osoby a ostatní platitelia

231 857

Spolu

350 229 877

Ostatné technické výnosy
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

- sankcie z omeškania platieb poistného
- za služby súvisiace so zdravotnou
starostlivosťou
- odpis premlčaných preplatkov poistného

104 700

10 724

75

0

198 212

106 423

- použitie opravných položiek
k pohľadávkam

12 222 417

856 629

Spolu

12 525 404

973 776
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Náklady na poistné plnenia
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

275 465 932

223 429 297

1 491 225

1 196 841

1 021 041

942 136

277 978 198

225 568 274

- zdravotná starostlivosť poskytnutá na
území SR za kmeňových poistencov
- zdravotná starostlivosť poskytnutá na
území SR za poistencov EÚ
- zdravotná starostlivosť poskytnutá
kmeňovým poistencom v cudzine
Spolu
- nárok na úhradu nákladov od iných
subjektov

-1 764 421

-1 615 357

- zmena stavu technickej rezervy

-4 811 708

18 378 353

271 402 069

242 331 270

Spolu

Náklady na zdravotnú starostlivosť
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

Náklady na poistné plnenia - z toho na:

31 114 524

- všeobecnú ambulantnú starostlivosť
- špecializovanú ambulantnú starostlivosť
- ústavnú zdravotnú starostlivosť
- lekárne
- zdravotnícke pomôcky
- zdravotná starostlivosť poistencov
členského štátu Európskej únie
- doprava
- kúpeľná liečba
- ostatné plnenia
Spolu

21	
  

24 380 672

35 595 609

26 373 622

104 720 642

88 275 211

86 434 499

70 245 599

5 923 526

4 560 858

1 021 041

942 136

7 660 702
3 965 912
1 541 743

6 220 700
3 658 900
910 576

277 978 198

225 568 274
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Ostatné technické náklady
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

- náklady na prerozdelenie poistného

50 678 675

53 671 240

- tvorba opravných položiek k pohľadávkam

8 567 207

3 624 863

- náklady na sankčné opatrenia za neskorú
úhradu zdravotnej starostlivosti
- odpis pohľadávok poistného

15 836

3 476

629 403

1 046 101

32 586

0

-odpis pohľadávok voči poistencom a
zdravotným poisťovniam
- odpis premlčaných regresných náhrad
- príspevok na činnosť UDZS

475 126

0

1 161 640

1 078 430

20 455

80 051

61 580 928

59 504 161

- ostatné technické náklady
Spolu
Správna réžia

Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

Personálne a mzdové náklady

8 508 127

8 648 792

Príspevky MZ SR

905 119

696 984

Nájomné budov a objektov

791 148

796 037

Odpisy

692 604

698 413

Marketingové náklady

596 451

418 593

Poštové poplatky

357 358

369 023

Telekomunikačné poplatky

347 718

306 816

Právne a ekonomické služby

241 938

149 532

Spotreba kancelárskeho materiálu

196 767

204 290

Spotreba energie

182 844

115 500

Náklady na opravy a údržbu

169 525

136 426

Náklady na stravovanie

145 436

131 887

2 547 706

1 696 349

15 682 741

14 368 642

Ostatné náklady
Spolu

Ostatné náklady zahŕňajú najmä zmarenú investíciu, údržbu softvéru, spotrebu pohonných
hmôt, poistenie, súdne a iné poplatky.
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Osobné náklady
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

- náklady na mzdy

4 520 218

4 353 992

- náklady na odmeny

1 269 418

1 519 197

92 426

109 540

698 305

759 199

- odmeny správnym orgánom
- odmeny zamestnancom mimopracovného
pomeru
- odchodné
- nemocenské dávky platené
zamestnancom
- náklady na zdravotné poistenie
- náklady na sociálne poistenie
- náklady na doplnkové dôchodkové
poistenie
Spolu

23	
  

6 418

6 475

11 238

7 808

539 393

522 653

1 324 676

1 325 458

46 035

44 470

8 508 127
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12.

	
  
	
  

ÚDAJE O NETECHNICKÝCH VÝNOSOCH A NÁKLADOCH
Ostatné výnosy
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

- použitie rezerv

3 777 251

3 656 531

- bankové úroky

381 748

2 848 655

- výnosy z náhrad škôd

10 724

11 177

- výnosy z predaného majetku

26 767

295

- výnosy z konverzie na euro

1

0

134

0

4 196 625

6 516 658

- ostatné
Spolu

Ostatné náklady
Od 1.1. do
31.12.2009

Od 1.1. do
31.12.2008

EUR

EUR

- náklady na tvorbu rezerv
- náklady na obstaranie nehmotného
majetku do 1 660 €
- náklady na pokuty

8 483 835

3 689 842

5 437

3 770

1 061 907

8 941

- náklady z konverzie na euro

194

0

- kurzové rozdiely

166

603

90 246

0

147 507

0

- odpis záporného goodwillu

-460 769 064

0

Spolu

-450 979 772

3 703 156

- tvorba opravnej položky k stavbám
prevádzkovým
- tvorba opravnej položky k strojom,
prístrojom a zariadeniam

Súčasťou položky náklady na pokuty je zmluvná sankcia za zastavenú investíciu
implementácie nového softvéru vo výške 995 tis. EUR.
13.

SPRIAZNENÉ OSOBY
Akcionári a členovia orgánov spoločnosti sú uvedení v bode 1. časti c, d, e.
Akcionár Dôvera Holding, a.s. je súčasťou skupiny, ktorej konečným akcionárom je
spoločnosť PENTA INVESTMENT Limited. Spoločnosť realizovala transakcie s niektorými
spoločnosťami skupiny PENTA INVESTMENT Limited.
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Prehľad prevádzkových transakcií voči spriazneným osobám je nasledovný:
Spoločnosť v skupine

Záväzky

Pohľadávky

Náklady

EUR

EUR

Výnosy

mediworx software
solutions, a.s.

31.12.2009

EUR
404 673

Digital Park Einsteinova,
a.s.

31.12.2009

14 820

85 791

0

0

ProCare, a.s.

31.12.2009

2 275

0

0

0

421 768

85 791

0

0

Spolu:

0

0

EUR

0

Štruktúra transakcií z verejného zdravotného poistenia bola nasledovná:

Spolu:

31.12.2009

Záväzky

Pohľadávky

Náklady

Výnosy

EUR

EUR

EUR

EUR

990 769

30 160

6 068 962

330 555

Uvedená štruktúra transakcií zahŕňa transakcie so všetkými spriaznenými osobami
sumárne, vzhľadom na veľkú početnosť spriaznených strán. Ide predovšetkým o transakcie
súvisiace s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
14.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA BEŽNÉHO OBDOBIA
Výnosy z verejného zdravotného poistenia boli vo výške 699 825 864 eur (k 31. 12. 2008
584 689 968 eur), náklady z verejného zdravotného poistenia k 31. 12. 2009 dosiahli výšku
670 053 580 eur (k 31. 12. 2008 to bolo 567 985 861 eur). Náklady na prevádzku dosiahli
25 753 112 eur (k 31. 12. 2008 to bolo 22 087 836 eur).
Ak by výsledok hospodárenia za rok 2009 nezahŕňal vplyv predaja podniku, jeho výška by
dosiahla 8 276 477 eur (k 31. 12. 2008 to bolo 1 187 435 eur), čo možno vnímať ako
výsledok hospodárenia z vykonávania verejného zdravotného poistenia. Výsledok
hospodárenia zohľadňujúc všetky skutočnosti k 31. 12. 2009 dosiahol sumu 469 045 541
eur.

25	
  

	
  

str ana

93

V ÝROČNÁ SPR ÁVA ZA ROK 2009

w w w.dover a .sk

strana

94

Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009

Príloha č. 8

Zoznam príloh

DÔVERA	
  zdravotná	
  poisťovňa,	
  a.s.	
  
	
  
Poznámky	
  k	
  riadnej	
  účtovnej	
  závierke	
  zostavenej	
  k	
  31.	
  decembru	
  	
  2009	
  
15.

	
  
	
  

POUŽITIE ZDROJOV NA VÝDAVKY ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
Zákon č. 581/2004 Z. z. upravuje v §6a výšku výdavkov, ktoré môže v kalendárnom roku
zdravotná poisťovňa vynaložiť na prevádzkové činnosti. Prehľad o použití zdrojov na
prevádzkové výdavky zdravotnej poisťovne v roku 2009 je uvedený v tabuľke:
č. r.
1
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9

ukazovateľ
preddavky na poistné splatné v príslušnom kalendárnom roku
(r.1a - r.1b + r.1c), z toho:
január až december 2009
december 2009
december 2008
nedoplatky z ročného zúčtovania poistného splatné v príslušnom kalendárnom
roku
úroky z omeškania splatné v príslušnom roku
preplatky z ročného zúčtovania poistného splatné v príslušnom kalendárnom roku
ročný úhrn poistného pred prerozdelením poistného
za príslušný kalendárny rok (r.1 + r.2 + r.3 - r.4)
limit výšky výdavkov na prevádzkové činnosti podľa
§6a ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. (3,5 % z r. 5)
vynaložené výdavky na prevádzkové činnosti bez vyňatých výdavkov podľa §6a
ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
použitie prostriedkov z iných zdrojov podľa §6a ods. 5 zákona
č. 581/2004 Z. z.
prekročenie zákonom obmedzenej výšky výdavkov na prevádzkové činnosti
(-) alebo nedočerpanie zákonom obmedzenej výšky výdavkov na
prevádzkové činnosti podľa §6 zákona č. 581/2004 Z. z. (+) (r. 6 – r. 7 + r. 8)

k 31.12. 2009 v €
342 365 189
341 187 212
19 267 355
20 445 333
5 930 282
103 283
1 718 227
346 680 527
12 133 818
13 762 448
1 628 630
0

Zdravotná poisťovňa dodržala v roku 2009 platné zákonné obmedzenie vzťahujúce sa
výdavky na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne.
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CELKOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

- počiatočný stav na bankových účtoch a
pokladne

31. december 2009

31. december 2008

EUR

EUR

53 328 035

67 533 089

296 458 604
293 597 615

265 368 616
261 295 128

89 670

2 964 435

2 771 319

1 109 053

317 072 966
275 266 076

279 573 670
256 409 827

1 476 535
15 834
2 092 562
9 584 068
28 637 891

954 890
206 427
1 858 625
20 143 901
0

Prírastok peňažných prostriedkov z kúpy
podniku

36 715 105

0

- konečný stav na bankových účtoch a
pokladne

69 428 778

53 328 035

P r í j m y v tom:
- výber poistného na verejné zdravotné poistenie
po prerozdelení
- pokuty, penále a úroky súvisiace s poistným
- ostatné príjmy
V ý d a v k y v tom:
- výdavky na zdravotnú starostlivosť
- úhrada nákladov pre UDZS za poskytnutú ZS
poistencovi SR v členských štátoch EU
- penalizačné faktúry
- ostatné
- správna činnosť poisťovne (vrátané daní)
-vyplatené dividendy

17.

OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Vzhľadom k tomu, že mnohé oblasti daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty
nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy,
prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
Okrem vyššie uvedených skutočností nemá Spoločnosť žiadne prípadné ďalšie významné
záväzky ani iné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a nie sú
uvedené v tejto účtovnej závierke.
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POLOŽKY PODSÚVAHY
Na podsúvahových účtoch v zmysle Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
postupoch účtovania, § 67, odst.6 účtuje Spoločnosť zdravotné pomôcky obstarané pre
poistencov na základe Poukazu na zdravotnú pomôcku vystaveného príslušným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vydané priamo poistencovi prostredníctvom
Výdajne zdravotných pomôcok . Rozsah a druhy zdravotných pomôcok vedených na
podsúvahových účtoch je určený internou smernicou. Jedná sa o:
31. december 2009

31. december 2008

EUR

EUR

Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky

97 192

90 181

1 394 232

1 303 580

Pomôcky pre sluchovo postihnutých

276 493

276 493

Zdravotné pomôcky pre diabetikov

361 728

361 728

Vozíky, kočíky, mobilné chodúle

Prírastky z kúpy podniku v tom:
- zdravotné pomôcky obstarané
a zapožičané poistencom
- drobný hmotný majetok účtovaný do
spotreby materiálu
- drobný nehmotný majetok účtovaný
priamo do nákladov
- premlčaný záväzok

970 314
1 228 698
535 871
730 417

- sporové konania

1 073 150

- odpis neidentifikovaných platieb

28	
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UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
Dopad udalostí, ktoré nastali medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky
je zachytený v účtovným výkazoch v prípade, že tieto udalosti poskytli doplňujúce
informácie o skutočnostiach, ktoré existovali k súvahovému dňu.
V prípade, že medzi súvahovým dňom a dňom zostavenia účtovnej závierky došlo
k významným udalostiam zohľadňujúcim skutočnosti, ktoré nastali po súvahovom dni, sú
dôsledky týchto udalostí popísané v Poznámkach k účtovnej závierke, ale nie sú
zaúčtované v účtovným výkazoch.
V Bratislave 23.6.2010

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:

....................................................
Ing. Albert ŠMAJDA
podpredseda predstavenstva

....................................................
Ing. Mgr. Radomír VEREŠ
člen predstavenstva

Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a zostavenie
účtovnej závierky:

...................................................

Ing. Miroslava TOMAŠEKOVÁ
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Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Web: www.dovera.sk
E-mail: info@dovera.sk
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