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01. Príhovor predsedu predstavenstva

Vážení akcionári, vážené dámy, vážení páni,
keď sa pozriem na rok 2008, mám viacero dôvodov na spokojnosť a optimizmus. Takisto si uvedomujem výzvy, ktoré pred nami stoja a ktoré musíme
zvládnuť, aby sme mohli byť spokojní aj v budúcom roku. No nielen my,
ale hlavne naši klienti.
Heslami vlaňajšieho roka boli pre nás kvalita a efektivita. Prelínali sa
všetkými dôležitými rozhodnutiami vedenia spoločnosti aj aktivitami spoločnosti.
Úvod roka sme venovali najmä dianiu vo vnútri zdravotnej poisťovne. Pripravovali sme sa na procesné, technické a personálne zabezpečenie nového
servisného a podporného centra v Nitre. Jeho vznik vychádzal z cieľa
vykonávať činnosti, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s klientom, efektívnejšie a kvalitnejšie z jedného miesta. Centrum sme oficiálne
otvorili 1. júna. Najbližšie obdobie venujeme zlepšovaniu jeho fungovania.
Obdobie pred letnými prázdninami bolo pre nás významné aj z iného
dôvodu. Zverejnili sme historicky prvý rebríček zdravotníckych zariadení
na Slovensku. Mapuje, ako kvalitne a efektívne sa naši zmluvní partneri starajú o poistencov DÔVERY. Vec, o ktorej sa dlhé roky na Slovensku hovorilo, sme urobili ako prvá a doteraz jediná zdravotná poisťovňa. A nielen
to. S ôsmimi zariadeniami s najhoršími výsledkami sme od 1. júla nepredĺžili
zmluvy na plánované hospitalizácie. Preto, aby sme poistencom zabezpečili lepšiu starostlivosť o ich zdravie. A to v zariadeniach nablízku alebo
v tých istých nemocniciach, len inou formou. Jednou z preferovaných je
moderná a komfortná jednodňová ambulantná starostlivosť.

Tie najlepšie správy prišli po lete. Začiatkom septembra nezávislý Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku HPI zverejnil výsledky druhého ratingu
a rankingu zdravotných poisťovní. Číslom jeden bola DÔVERA. V rozšírenom hodnotení zdravotných poisťovní sme získali najviac bodov a najvyšší
rating A. Potešiteľnou bola aj správa o počte získaných klientov, ktorí sa
rozhodli v roku 2008 pre zdravotnú poisťovňu DÔVERA. Výzvou zostáva
udržanie si poistencov, aby sme naďalej na trhu verejného zdravotného
poistenia rástli.
Záver roka bol znova viac o dianí vo vnútri spoločnosti ako navonok. Pracovali sme na spustení nového informačného systému, od ktorého očakávame
kvalitnejšiu a efektívnejšiu informačnú podporu pre všetky dôležité procesy
aj pre rozhodnutia výkonného vedenia a stredného manažmentu.
Je paradoxom, že legislatívne prostredie na trhu verejného zdravotného
poistenia za kvalitu a efektivitu naďalej neodmeňuje. Napriek tomu sa o ne
snažíme. Veríme totiž, že je to správny koncept, ktorý ocenia klienti a ktorý
sa napokon udomácni aj v sektore, kde pôsobíme.

JUDr. Martin ŠIMUN
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Zákl adné údaje

02. Základné údaje
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35 942 479
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 3629/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., bola založená zakladateľskou
listinou z 26. 1. 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 35/2005,
Nz 3535/2005. Povolenie na vykonávanie verejného zdravotného
poistenia jej vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 20. 5. 2005.
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 7. 6. 2005.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., bola zapísaná
do Obchodného registra SR 1. 10. 2005.
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03. Udalosti roku 2008
	Január

Zdravotná poisťovňa DÔVERA má nového riaditeľa úseku financií Ing. Mgr. Radomíra Vereša.

	Február

Zdravotná poisťovňa DÔVERA má novú riaditeľku úseku predaja zdravotného poistenia Ing. Danu Kondrótovú.

	Marec	Centralizácia informačného systému zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Zverejnenie kritérií na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na úradnej tabuli a na www.dovera.sk.
	Apríl	Úprava zmlúv s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti k 1. aprílu.
	Máj	Zverejnenie prvého a zatiaľ jediného komplexného hodnotenia a rebríčka zdravotníckych zariadení.
		
Akcionár Európskej zdravotnej poisťovne oznámil Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
že poisťovňu ruší a tá vstupuje do likvidácie.
	Jún	Oficiálne otvorenie servisného a podporného centra zdravotnej poisťovne v Nitre.
	Júl	Nové nadštandardné očkovania pre poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Nové zmluvy s lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami k 1. júlu. Chýbali medzi nimi nemocnice, ktoré skončili v rebríčku najhoršie.
Celkovo prišlo o zmluvu na plánované hospitalizácie osem nemocníc.
	August	Zdravotná poisťovňa DÔVERA má nového riaditeľa úseku zdravotných činností Ing. Andreja Mattoša, MBA.
September	Poisťovňa získala v nezávislom hodnotení zdravotných poisťovní od Stredoeurópskeho inštitútu
pre zdravotnú politiku HPI najvyšší možný rating A a titul Najlepšia zdravotná poisťovňa na Slovensku.
Do 31. 9. bolo možné zmeniť s účinnosťou od 1. 1. 2009 zdravotnú poisťovňu.
Október 	Dievčatá vo veku 12 rokov poistené v zdravotnej poisťovni DÔVERA majú od 1. októbra
nárok na zľavu až 70 % na očkovanie proti vírusu HPV.
Začína sa chrípkové obdobie, všetci klienti majú nárok na bezplatné očkovanie.
Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol o tom, že poistenci Európskej zdravotnej poisťovne
prejdú od 1. 1. 2008 bezodplatne do štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne. A to napriek tomu, že za kmeň boli ochotné
zaplatiť dve súkromné zdravotné poisťovne vrátane zdravotnej poisťovne DÔVERA.
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04. Čísla roku 2008
Profil
		
		
		
		
		
	Zdravotná starostlivosť
		
		
		
		

858 999
počet poistencov k 31. 12. 2008
94 047
medziročný nárast kmeňa k 31. 12. 2008
16 %
podiel na trhu verejného zdravotného poistenia k 31. 12. 2008
2
pozícia medzi zdravotnými poisťovňami na Slovensku v roku 2007
77,30	počet bodov v ratingu zdravotných poisťovní od nezávislého inštitútu HPI.
Viac nezískala žiadna iná zdravotná poisťovňa
270 004
počet nezaopatrených detí v kmeni DÔVERY k 31. 12. 2008
10 774
zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k 31. 12. 2008
11 588 mil. Sk
náklady na zdravotnú starostlivosť
583 186
počet poistencov, ktorí absolvovali základnú prevenciu
35	poistencov DÔVERY, ktorým poisťovňa zabezpečila transplantáciu vrátane historicky prvej
čiastočnej transplantácie očnej rohovky jednodňovo na Slovensku
7 415
schválených kúpeľných návrhov

	Financie
		
		

15 073 mil. Sk
celkový predpis poistného v roku 2008
20,76 %
priemerná miera platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne DÔVERA za rok 2008
965 mil. Sk	mesačný a ročný odvod zdravotnej poisťovne do prerozdeľovania za rok 2008, ktorého
hlavným príjemcom je Všeobecná zdravotná poisťovňa

Produkty a služby
		
		
		
		
		

4
70 %
61
149 388
11 %
50

počet nových nadštandardných očkovaní uvedených na trh v roku 2008
maximálna zľava na očkovanie proti vírusu HPV
počet pobočiek k 31. 12. 2008
telefonátov na bezplatnú zákaznícku linku za rok 2008
podiel mesačných výkazov doručených zdravotnej poisťovni elektronicky
priemerný denný počet vybavených e-mailov na Kontaktnom centre

		

nevyčísliteľné

každý zachránený ľudský život
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05. Profil spoločnosti
05.01.

Vízia spoločnosti

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., (ďalej len ako „zdravotná poisťovňa“,
„poisťovňa“, „spoločnosť“ alebo „DÔVERA“) pri vykonávaní svojej činnosti v roku 2008 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 dotýkajú všetkých úsekov
a kľúčových aktivít spoločnosti.
Vízia zdravotnej poisťovne DÔVERA...
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

05.02.

Charakteristika spoločnosti

DÔVERA potvrdila aj v roku 2008 pozíciu najväčšej súkromnej a druhej
najväčšej zdravotnej poisťovne na slovenskom trhu verejného zdravotného
poistenia. V porovnaní s rokom 2007 si ju vybralo viac klientov, čím sa posilnilo jej postavenie na trhu a preukázal sa potenciál ďalšieho rastu. Vďaka
prvému miestu v nezávislom hodnotení zdravotných poisťovní Stredoeurópskym inštitútom pre zdravotnú politiku HPI získala cenný titul Najlepšia zdravotná poisťovňa na Slovensku. V hodnotení presvedčila najmä finančnou
stabilitou, spokojnosťou a stabilitou poistencov, kvalitným klientskym servisom,
modernými zmluvnými a platobnými podmienkami pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Ambícia byť najlepšou zdravotnou poisťovňou vyplýva aj z jej vízie, ktorá
sa začala postupne implementovať v priebehu roku 2008. Poisťovňa rozširovala a skvalitňovala klientske služby a nadštandardnú starostlivosť pre
poistencov, zefektívňovala prevádzku, budovala nový informačný systém,
zvyšovala motiváciu a adresné odmeňovanie zamestnancov a snažila sa
o rozvoj princípov transparentnosti, zásluhovosti a súťaže v odmeňovaní
zmluvných poskytovateľov. Spoločnosť prechádzala významnými internými
organizačnými zmenami, ich výsledkom je o.i. vytvorenie servisného a podporného centra v Nitre.
Zdravotná poisťovňa sa k 1. januáru 2008 starala celkovo o 849 226
poistencov a patrilo jej 16 percent slovenského trhu. Na porovnanie, k 1.
januáru 2007 mala 757 421 poistencov a 14-percentný trhový podiel.
Nových klientov získala predovšetkým vďaka tomu, že si ju v zákonnom termíne s účinnosťou k 1. januáru 2008 vybrali za svoju poisťovňu. Pozitívne
saldo zaznamenala aj pri prirodzenom pohybe poistencov, hlavne vďaka
novorodencom a poistencom, ktorí sa vrátili z niektorej krajiny Európskej únie
a opätovne sa poistili na Slovensku. Pri porovnaní prvého a posledného dňa
roku 2008 možno konštatovať nárast počtu poistencov o 9 773.
Na medziročnej báze sa v roku 2008 najviac posilnili skupiny poistencov
štátu a zamestnancov. Spomedzi ekonomicky neaktívnych narástol napríklad počet nezaopatrených detí, a to medziročne o jednu pätinu. Bližšia
analýza štruktúry kmeňa potvrdzuje, že poisťovňa sa v roku 2008 starala
naozaj o rôznorodú skupinu klientov, od novorodencov po dôchodcov.
Nevyberali si ju teda zďaleka len mladí, zdraví a bohatí. Napríklad nezaopatrených detí mala k 31. decembru 2008 celkovo 270 004, klientov
poberajúcich starobný dôchodok 117 226. Porovnanie ekonomicky aktívnych a neaktívnych sa v roku 2008 mierne posunulo v prospech poisten-

Profil spoločnosti
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Počet poistencov podľa regiónov
Kraj

Tabuľka č. 1

Poistenci k 1.1.2007

Poistenci k 31.12.2007

Poistenci k 1.1.2008

Košický

196 855

198 972

220 759

222 917

Banskobystrický

130 644

131 716

155 760

156 966

Prešovský

136 490

137 947

164 414

166 888

Nitriansky

111 460

112 017

117 575

118 681

Bratislavský

67 923

69 248

70 695

72 196

Žilinský

48 898

49 259

51 139

51 770

Trenčiansky

32 547

32 887

34 366

34 816

Trnavský

32 597

32 883

34 497

34 680

6

24

21

86

757 421

764 952

849 226

858 999

Zahraničie
Spolu

10

Poistenci k 31.12.2008

Pozn.: Dáta, ktoré sa odlišujú v porovnaní s dátami zverejnenými vo výročnej správe za rok 2007, sú spôsobené priebežným čistením registra poistencov.

cov štátu, tvorili 58,3 percenta všetkých poistencov. Regionálne rozloženie
kmeňa neprešlo výraznými zmenami. Naďalej zostávajú najsilnejšími regiónmi Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj.
Poisťovňa mala k 31. decembru 2008 uzatvorené zmluvy celkovo s 10 773
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ich počet počas roka mierne kolísal
vzhľadom na úpravu siete a uzatváranie zmlúv k 1. aprílu, resp. k 1. júlu
2008. Sieť zmluvných poskytovateľov bola počas celého roka v súlade
s účinnou legislatívou a s potrebami poistencov v regiónoch. Poisťovňa
neustále dbá na to, aby zmluvne pokrývala všetky segmenty od ambulantnej starostlivosti až po špecializované ústavy a takto kontinuálne zabezpečovala dostupnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť na celom Slovensku.
Intenzívne začala rozvíjať jednodňovú ambulantnú starostlivosť. Prejavilo sa
to v náraste počtu zmluvných poskytovateľov jednodňovej ambulantnej starostlivosti. V priebehu roka sa ich počet pohyboval na úrovni čísla 100.
Ďalšie dva kľúčové parametre – efektívnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti
– sa poisťovňa snaží už niekoľko rokov zvyšovať prostredníctvom hodnotenia poskytovateľov a ich odmeňovania na základe výsledkov ich práce.
V ambulantnej sfére na to slúžia hodnotiace koeficienty, v rámci ústavnej
zdravotnej starostlivosti komplexné hodnotenie. V roku 2008 ho ako prvá
a zatiaľ jediná na trhu aj sprístupnila verejnosti vo forme rebríčka zdravotníckych zariadení. Zdravotná poisťovňa vníma hodnotenie a jeho zverejňovanie ako svoju zodpovednosť a povinnosť voči poistencom. Preto ich chce
rozvíjať a zverejňovať aj v budúcnosti.
Náklady na zdravotnú starostlivosť o poistencov dosiahli v roku 2008 celkovo
11 588 mil. Sk. Je to medziročný nárast nielen v absolútnej hodnote, ale aj
v prepočte na jedného poistenca. Okrem zdravotnej starostlivosti vyplývajúcej
zo zákona poisťovňa zabezpečovala aj nadštandardné služby a benefity.
Súviseli najmä s prevenciou pred nebezpečnými a rozšírenými chorobami.

Zmluvná sieť poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti k 31. 12. 2008
Segment zdravotnej starostlivosti

Tabuľka č. 2

Počet zmlúv s poskytovateľmi

Všeobecná ambulantná starostlivosť

3 008

Špecializovaná ambulantná starostlivosť

5 440

Ústavná zdravotná starostlivosť
Lekárenská zdravotná starostlivosť
Ostatné
Spolu

163
1 965
659
11 235

Pozn.: Počet podpísaných zmlúv v roku 2008 bol vyšší ako počet zmluvných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, keďže s jedným poskytovateľom môže mať poisťovňa viac ako jednu zmluvu.

Aj v roku 2008 bola poisťovňa finančne silná a stabilná inštitúcia. Berúc
do úvahy platobnú schopnosť definovanú v platnej legislatíve, minimálnu
hranicu platobnej schopnosti 3 % bezpečne prekračovala v každom jednom
mesiaci roka. Priemerná hodnota miery platobnej schopnosti bola sedemkrát
vyššia, dosiahla 20,76 %. Spoločnosť mala na účtoch počas roka dostatočnú
hotovosť na plynulé uhrádzanie zdravotnej starostlivosti, konkrétne priemerný
denný zostatok na účtoch poisťovne predstavoval približne 2 950 mil. Sk.
Popri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v čo najvyššej kvalite a efektivite sa DÔVERA aktívne podieľa na aktivitách Združenia zdravotných
poisťovní SR. Rok 2008 nebol výnimkou. Poisťovňa prispievala (aj v rámci
tejto platformy) k pripomienkovaniu legislatívnych návrhov a upozorňovaniu
na ich riziká, zároveň predkladala vlastné legislatívne návrhy a zlepšenia.
Preukázala tak aktivitu a snahu o formovanie kvalitnejších legislatívnych
predpokladov na rozvoj zdravotníctva a najmä na rozvoj sektora zdravotných poisťovní.

Profil spoločnosti
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05.03. Akcionárska štruktúra k 31. 12. 2008
Akcionárska štruktúra

Tabuľka č. 3

Výška podielu na základnom imaní
Akcionár

Dôvera Holding, a.s., Križkova 9, 811 04 Bratislava

V absolútnej výške (tis. Sk)

Relatívne (%)

481 215

100

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku

05.04.

Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu č. 1.
Zdravotná poisťovňa nemala v roku 2008 žiadne organizačné zložky
mimo územia Slovenskej republiky. Klientom bola k dispozícii v rámci celoslovenskej pobočkovej siete. Tá už v roku 2007 prechádzala v dôsledku
zlúčenia zdravotných poisťovní SIDERIA a DÔVERA k 1. januáru 2007
postupnou optimalizáciou a konsolidáciou. Tento proces spojený so skvalitňovaním klientskeho servisu prebiehal aj v roku 2008. Na jeho konci mala
spoločnosť 61 pobočiek vrátane kľúčových krajských, zabezpečujúcich
výkon najdôležitejších aktivít v regiónoch a koordinujúcich ostatné pobočky
v ich pôsobnosti. Tvorili ich pracoviská v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Zvolene,
Žiline, Prešove a Košiciach. V rámci pobočkovej siete prišlo aj k zmene interných procesov, vytvorili sa nové pracovné pozície zamerané na priamu
komunikáciu s klientmi, väčší dôraz sa kládol na komunikáciu s platiteľmi
v regiónoch.
Koncom roku 2008 výkonné vedenie rozhodlo, že začiatkom roku 2009
príde k zrušeniu krajskej pobočky v Trenčíne a presunu jej agendy na krajskú pobočku v Žiline. Celý proces sa uskutočnil plynulo.
Novou súčasťou organizačnej štruktúry sa stalo servisné a podporné centrum, ktoré začalo fungovať od 1. júna v Nitre.

05.05.

V ÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 20 08

Dozorná rada k 31. 12. 2008

JUDr. Valeria HAŠČÁKOVÁ, predsedníčka
Ing. Katarína BARANOVÁ, členka
JUDr. Elena BÁTHORYOVÁ, členka
Mgr. Lucia TOPERCZEROVÁ, členka
MUDr. Ján HRUBIŠKO, člen (vzdal sa funkcie, účin. od 3. 4. 2008)
Ing. Ľudovít IHRING, člen
Ing. Martin PITORÁK, člen
Ing. Ingrid SZABÓOVÁ, členka (vzdala sa funkcie, účin. od 3. 4. 2008)
Ing. Norbert KROČAN, člen
Mgr. Peter DEMSKÝ, člen (od 4. 4. 2008)

12
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05.06. Predstavenstvo a výkonný manažment k 31. 12. 2008
JUDr. Martin ŠIMUN, predseda (od 1. 11. 2007)

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, a.s., Košice (neskôr pôsobiacej pod názvom Slovenský investičný holding a následne Slovenské investičné družstvo) pôsobí od roku 2002 až do súčasnosti. Od roku 2005 poskytuje zdravotnej poisťovni
DÔVERA právne služby. Post jej generálneho právneho poradcu zastával od 1. 1. 2007 a funkciu člena predstavenstva od 9. 6. 2007.
Od 1. 11. 2007 je ako predseda predstavenstva poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne DÔVERA.
RNDr. Miroslav ŽILINEK, člen (od 1. 2. 2007)

Absolvoval štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do sektora zdravotného poistenia vstúpil v roku
1996. V zdravotnej poisťovni Apollo najprv viedol oddelenie ekonomiky a informatiky, potom riadil pobočku v Bratislave. Od októbra
2004 zastával post námestníka pre ekonomiku. Od marca 2006 pôsobil ako člen predstavenstva a riaditeľ sekcie ekonomiky Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. V zdravotnej poisťovni DÔVERA pracuje od septembra 2006. Do 31. 12. 2007 riadil dva úseky – nákupu zdravotnej
starostlivosti aj financií, od 1. 1. 2008 viedol úsek nákupu.
Ing. Mgr. Radomír VEREŠ, člen (od 23. 2. 2008)

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 riadi v zdravotnej poisťovni úsek financií.
Ing. Dana KONDRÓTOVÁ, členka (od 23. 2. 2008)

Po ukončení stredoškolského štúdia nastúpila do Všeobecnej úverovej banky. V roku 2001 ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite
v Bratislave, odbor financie a bankovníctvo. Vo VÚB banke pracovala až do roku 2007, pričom prešla viacerými pozíciami. Naposledy
pôsobila na pozícii riaditeľky odboru produktový manažment a v dcérskej spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., ako členka
predstavenstva. Od 1. 2. 2008 je riaditeľkou úseku predaja zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne DÔVERA, na ktorom
vystriedala Mgr. Maroša Koštiala.
Ing. Andrej MATTOŠ, MBA, člen (od 9. 9. 2008)

Absolvent odboru účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave z roku 1996 začal pracovať vo finančnej oblasti už
počas vysokoškolského štúdia. Po jeho skončení pôsobil okrem iných na pozícii controller v spoločnosti Schindler Elevators and Escalators,
potom odišiel do Schindler Management vo Švajčiarsku na pozíciu Corporate consolidation and reporting analyst. V roku 2002 sa vrátil
na Slovensko a vstúpil do sektora zdravotníctva. Postupne pracoval pre tri farmaceutické spoločnosti. Pred príchodom do zdravotnej poisťovne
na pozíciu riaditeľa úseku zdravotných činností bol finančným manažérom spoločnosti Solvay Pharma.

Členovia top manažmentu a predstavenstva, ktorí v priebehu roku 2008 odišli:
Mgr. Maroš KOŠTIAL, člen (do 22. 2. 2008)

V roku 1994 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne pracoval v predaji analytickej
prístrojovej techniky a od roku 1999 vo farmaceutických spoločnostiach Lundbeck a GlaxoSmithKline. Od mája 2006 pôsobil na pozícii
riaditeľa pobočky zdravotnej poisťovne SIDERIA, koncom roku 2006 bol poverený vedením pobočiek Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom.
Od 1. 1. 2007 bol regionálnym riaditeľom predaja v krajskej pobočke Zvolen a od 1. 3. 2007 vymenil na pozícii riaditeľa úseku predaja
zdravotného poistenia Ing. Tomáša Revaja.
MUDr. Etela JANEKOVÁ, členka (do 26. 3. 2008)

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala v Martinskej fakultnej nemocnici Jesseniovej lekárskej
fakulty Univerzity Komenského najprv ako lekárka, od roku 1996 ako primárka oddelenia klinickej farmakológie. Od roku 1996 do roku 2000
pôsobila ako krajská odborníčka pre klinickú farmakológiu. Následne až do roku 2006 bola primárkou klinickej farmakológie Slovenského
ústavu srdcových a cievnych chorôb. Riaditeľkou úseku zdravotných činností zdravotnej poisťovne DÔVERA bola od 1. 7. 2006 do 31. 3. 2008.

Zmeny v zložení výkonného manažmentu a predstavenstva spoločnosti sa diali aj v roku 2009.
Ich špecifikáciu obsahuje kapitola 05.07.

Profil spoločnosti

V ÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 20 08

14

05.07. Zamestnanci
Vyššia efektivita a kvalita práce, viac vedomostí a zručností pre zamestnancov, konkurencieschopné odmeňovanie, doplnenie top manažmentu. To
boli najdôležitejšie momenty z pohľadu ľudských zdrojov v zdravotnej poisťovni za rok 2008. K 31. decembru 2008 spoločnosť zamestnávala 467
pracovníkov. Priemerný vek ani zastúpenie žien a mužov sa v porovnaní
s rokom 2007 nijako výrazne nezmenili – typický zamestnanec zdravotnej
poisťovne je žena tesne pred štyridsiatkou.

Zamestnanci a ich štruktúra

Medzi kľúčové udalosti roka patrili organizačné zmeny zamerané
na zefektívnenie a skvalitnenie vnútorných procesov a ich výstupov voči
klientom. Ich podstatou bola centralizácia vybraných činností a pracovných
tímov na jedno miesto. Vznikli tak vhodné podmienky na zdieľanie knowhow zamestnancov, lepšiu koordináciu ich práce aj na jej jednoduchšie
metodické usmerňovanie. Na konci týchto zmien stojí kvalitnejší servis pre
poistencov, poskytovateľov i platiteľov poistného.

dol Ing. Andrej Mattoš, MBA. Na jar 2009 zmeny pokračovali. A. Mattoš
z spoločnosti odišiel, pozíciu riaditeľa úseku zdravotných činností prevzal
dovtedajší riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti M. Žilinek. Novým
riaditeľom tohto úseku a zároveň členom predstavenstva sa stal Ing. Martin
Kultan, dovtedy manažér odboru nákupu zdravotnej starostlivosti.

Rozhodnutie centralizovať vybrané činnosti padlo ešte pred tým, ako sa
na Slovensku a v sektore zdravotníctva začali prejavovať efekty hospodárskej krízy. No práve pre krízu a súvisiaci tlak na čo najefektívnejšiu prevádzku získal projekt centralizácie ešte väčší význam.
Sídlom centrálneho podporného a servisného centra zdravotnej poisťovne
sa stala Nitra. Centrum sídli v tej istej budove ako nitrianska krajská pobočka.
Jeho prvým oficiálnym dňom prevádzky bol 1. jún 2008. V dvoch vlnách
(jarnej a jesennej) sa do neho presunuli procesy, pri ktorých nedochádza
k priamemu kontaktu a komunikácii s klientom. Sústredia sa v ňom činnosti
týkajúce sa zúčtovania dávok od poskytovateľov, nákupu zdravotnej starostlivosti, služieb zákazníckej linky, podpory predaja, predpisov a platieb poistného a vymáhania pohľadávok. Centrálny back-office takisto zabezpečuje
interné procesy ako účtovníctvo či registratúru. Jeho zriadenie sa tak dotklo
prakticky všetkých úsekov v zdravotnej poisťovni.
Posledná vlna presunu aktivít do podporného a servisného centra bola
naplánovaná a aj sa zrealizovala na jar 2009.
Aj v dôsledku týchto organizačných zmien sa v zdravotnej poisťovni na jednej strane pracovné miesta rušili, na druhej strane sa nové vytvárali. Prepúšťanie zamestnancov tak prebiehalo zároveň s náborom, najmä do Nitry.
Personálne pohyby nastali aj vo výkonnom manažmente, aj v predstavenstve spoločnosti. Od začiatku roka obsadil pozíciu riaditeľa úseku financií
Ing. Mgr. Radomír Vereš. Nastúpil na miesto, ktoré dovtedy popri riadení
úseku nákupu zdravotnej starostlivosti zastával RNDr. Miroslav Žilinek. Ten
sa od tohto momentu stal riaditeľom úseku nákupu. Onedlho získal novú
riaditeľku aj úsek predaja zdravotného poistenia. Stala sa ňou Ing. Dana
Kondrótová a vystriedala Mgr. Maroša Koštiaľa. A napokon v lete
na medzičasom uvoľnené miesto riaditeľa úseku zdravotných činností zasa-

Tabuľka č. 4

1. 1. 2008
Počet zamestnancov v evidenčnom stave
Priemerný vek
Zastúpenie žien

31. 12. 2008

519

467

39,21

39,53

430

402

Vychádzajúc z predpokladu, že kvalitnú prácu odvádzajú motivovaní
a spokojní zamestnanci, sa v zdravotnej poisťovni venuje pozornosť oblasti
odmeňovania. Na základe platových prieskumov došlo k 1. aprílu k prehodnoteniu a zvýšeniu platov tak, aby boli konkurencieschopné a motivačné. Upravili sa aj parametre ročného bonusu. Je adresnejší a zadefinovaný špecificky pre každý úsek. Prepojenie medzi jeho výškou a prínosom
každého zamestnanca k jeho plneniu je tak silnejšie.
Zdravotná poisťovňa investovala 6,5 mil. Sk do plošne vyplácaných benefitov, ktoré mali podobu cafeteria systému. Zabezpečovala aj viacero druhov príspevkov hradených z prostriedkov sociálneho fondu. Patria medzi
ne napríklad príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce či univerzálne poukážky. Investíciou v prospech zamestnancov sú i vzdelávacie
aktivity a školenia. V druhej polovici roka absolvovali zamestnanci školenia
v súvislosti s prípravou nového informačného systému. Revízni lekári mali
možnosť účasti na odborných podujatiach a konferenciách. Vybraní strední
manažéri s potenciálom a talentom ďalej rásť dostali možnosť zúčastniť
sa na ucelenom vzdelávacom programe pre manažérov v zdravotníctve
Health Management Academy.
V zdravotnej poisťovni aktívne pôsobí zamestnanecká rada. Vedie ju predseda a tvorí ju ďalších päť členov s prihliadnutím na ich regionálne pôsobenie. Spoločnosť s ňou prerokúvala všetky dôležité organizačné zmeny
a ďalšie kroky v rámci rozvíjania ľudských zdrojov. Rada zároveň prispieva
k tlmočeniu spätnej väzby, prehĺbeniu internej komunikácie a k riešeniu
požiadaviek zamestnancov.
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Rating zdravotných poisťovní
DÔVERA očami odborníkov z inštitútu HPI
 finančne stabilná poisťovňa s vysokou dynamikou rastu na trhu
 najvyššia rentabilita výnosov
 vo vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti motivuje
a podporuje tých lepších, v zmluvách používa moderné platobné
postupy a jej cenové podmienky sú najlepšie zo všetkých
 v porovnaní s konkurenciou dokáže pre poistencov zabezpečiť
výhodnejšie (teda kratšie) čakacie lehoty na hospitalizácie
 ponúka veľmi dobré služby
 komunikuje otvorene
 má verných poistencov

Dva ročníky, dva najvyššie ratingy. To je bilancia DÔVERY v ratingu zdravotných poisťovní, ktorý v septembri 2008 už druhýkrát zostavil a zverejnil
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku HPI. DÔVERA získala nielen
rating A, ale spomedzi piatich zdravotných poisťovní pôsobiacich na trhu aj
najviac bodov. Dosiahla najlepšie hodnotenie v štyroch zo siedmich skúmaných oblastí, pričom najvyšší rating A jej patrí až v šiestich kategóriách.
Na opačnom konci rebríčka sa ocitli, tak ako vlani, dve štátne Spoločná
a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Rating opakovane potvrdil, že zdravotné poisťovne sa navzájom odlišujú,
prinášajú rozličnú pridanú hodnotu poistencom a že ľudia majú úžitok z toho,
keď je na trhu zdravotných poisťovní viac a môžu medzi sebou súťažiť.
Rating reflektuje úspešnosť zdravotných poisťovní v týchto oblastiach:
 Finančná stabilita
 Vnútorné fungovanie
 Biznis profil
 Vzťahy s lekármi a nemocnicami
 Kvalita poskytovanej starostlivosti
 Služby poistencom
 Spokojnosť poistencov

Výsledky ratingu zdravotných
poisťovní od inštitútu HPI
Zdravotná poisťovňa

„Víťazstvo v ratingu zdravotných poisťovní za rok 2008 znamená pre
DÔVERU okrem prvého miesta predovšetkým záväzok. Záväzok dokázať,
že pre svojich poistencov je stabilnou poisťovňou, ktorá zvyšuje ich
spokojnosť a napĺňa ich očakávanie. Zároveň je to pre DÔVERU šanca
zlepšiť tie parametre, ktoré boli v ratingu hodnotené slabšie.“
Ing. Peter Pažitný, spoluzakladateľ
Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku

Tabuľka č. 5

Rating

Získané body

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

A

77,30

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

A

73

APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.

C

69,70

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

C

65,10

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

D

59

Podrobné výsledky ratingu
Hodnotená oblasť

Tabuľka č. 6

Váha

VšZP

SZP

APOLLO

DÔVERA

Union
A / 100.0

1. Finančná stabilita zdravotnej poisťovne

20%

D / 63,7

B / 90,5

B / 84,0

A / 91,7

2. Vnútorné fungovanie zdravotnej poisťovne

10%

C / 64,5

D / 55,6

D / 52,3

A / 85,5

D / 47,3

3. Biznis profil zdravotnej poisťovne

5%

B / 90,5

A / 91,4

A / 94,0

A / 98,9

D / 68,3

4. Vzťahy s lekármi a nemocnicami

20%

D / 53,6

D / 53,6

C / 56,4

A / 64,7

B / 61,9

5. Kvalita poskytovanej starostlivosti

20%

D / 50,3

D / 48,2

A / 65,7

B / 60,9

A / 66,7

6. Služby poistencom

15%

D / 54,7

D / 61,7

B / 70,8

A / 84,1

B / 74,0

7. Spokojnosť poistencov

10%

D / 63,3

B / 72,8

D / 61,9

A / 77,3

A / 80,7
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Produkty a služby

Sprístupňovať nadštandardnú prevenciu, odporúčať najvhodnejších lekárov, uľahčovať komunikáciu so zdravotnou poisťovňou a plnenie si zákonných
povinností, byť k dispozícii bezplatne a nonstop na telefóne. Toto sú základné východiská pri poskytovaní a vyvíjaní nových produktov a služieb pre klientov
zdravotnej poisťovne DÔVERA. Tie poskytované v roku 2008 možno prehľadne rozdeliť do troch skupín.

A:

Nadštandardná prevencia

Už v roku 2007 priniesla zdravotná poisťovňa na trh nadštandardné preventívne produkty zamerané na predchádzanie nebezpečným a rozšíreným ochoreniam. V roku 2008 v ich poskytovaní nielenže pokračovala, ale
sprístupnila ďalšie.
Mamografy
Preventívna služba Mamografy pre ženy od 40 rokov je prístupná
od apríla 2007. Ženy od 40 rokov vrátane majú zo zákona nárok na preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov raz za dva roky. Historicky je
však využívanosť týchto prehliadok nízka. Preto DÔVERA zabezpečuje
svojim poistenkám zrýchlený komfortný prístup k preventívnemu mamografickému vyšetreniu vo vybraných zmluvných zariadeniach po celom Slovensku. Od objednania po zrealizovanie vyšetrenia neuplynie viac ako 15 dní,
znie garancia od DÔVERY. Za roky 2007 a 2008 podstúpilo mamografické vyšetrenie približne 70-tisíc žien s preukazom poistenca DÔVERY.
Poisťovňa získala na tento produkt veľmi pozitívne ohlasy nielen od poisteniek, ale aj od lekárov a odbornej verejnosti. Vďaka nemu sa podarilo
zachytiť viacero prípadov skorého štádia rakoviny prsníka, ktorá patrí medzi
najčastejšie príčiny úmrtia žien na Slovensku. Šanca vyliečiť sa pri včasne
diagnostikovanom ochorení je vysoká.
Hepatitída
Aj toto je produkt, ktorý poisťovňa uviedla na trh už v roku 2007. Je určený
poistencom od 16 rokov veku vrátane. Poisťovňa im uhradí až polovicu
ceny kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a B. Prevencia proti vysoko
rizikovému vírusovému ochoreniu pečene je tak dostupnejšia a lacnejšia.
Túto možnosť od jej uvedenia na trh do konca roku 2008 využilo vyše dvetisíc poistencov.
Chrípka
Poisťovňa v chrípkovej sezóne plne hradí očkovanie proti chrípke pre
všetkých svojich poistencov, ktorým očkovanie indikuje ich ošetrujúci lekár.

Extra balíček očkovaní najmä pre deti
Pneumokokové infekcie, meningokoky, kliešťová encefalitída. Tieto ochorenia sa môžu pri tom najhoršom scenári skončiť smrťou. Ohrozenými skupinami sú najmä deti. Práve preto zdravotná poisťovňa priniesla od júla 2008
pre rodičov bábätiek a malých detí balíček extra výhodných očkovaní nad
rámec zákona. Balíček obsahuje očkovania:
 proti pneumokokom – poisťovňa hradí vakcínu v plnej výške
všetkým deťom od 2 rokov veku
 proti kliešťovej encefalitíde – poisťovňa plne hradí poslednú z troch
dávok vakcíny všetkým poistencom vrátane detí od 1 roku veku
 proti meningokokovej meningitíde (zápal mozgových blán) – poisťovňa
rozširuje skupinu poistencov, ktorým podľa legislatívy prispieva
na vakcínu, a to aj na deti od 18 mesiacov veku
Od októbra 2008 DÔVERA prispieva klientkam vo veku 12 rokov na vakcínu proti vírusu HPV spôsobujúcemu rakovinu krčka maternice. Výška príspevku môže dosiahnuť až 70 % z ceny, závisí od dĺžky poistenia dievčaťa
v DÔVERE. Čím je poistný vzťah bez prerušenia dlhší, tým vyšší je príspevok
poisťovne.
Nadštandardné onkologické prehliadky
Poistenci zdravotnej poisťovne DÔVERA majú zľavu na nadštandardné
diagnosticko-preventívne prehliadky v Onkologickom ústave sv. Alžbety
v Bratislave.
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B: Klientsky servis

C:

Elektronická pobočka
Jednoduchšie, pohodlnejšie, rýchlejšie a navyše bezplatne. Výhody elektronickej komunikácie sú zrejmé a v roku 2008 ich mohli využívať vo väčšej
miere ako predtým aj klienti DÔVERY. Poisťovňa pre nich elektronickú platformu neustále rozširuje, a to prostredníctvom zabezpečenej zóny na svojom webe. Táto služba sa volá Elektronická pobočka a môžu ju využívať
poistenci, platitelia aj poskytovatelia. Umožňuje napríklad:
 plniť si oznamovacie povinnosti
 žiadať o nový preukaz poistenca
 posielať pravidelné dokumenty ako mesačné výkazy
alebo hromadné oznámenia
 vyplniť tlačivo ročného zúčtovania
 zasielať zúčtovacie dávky a nahlasovať hospitalizácie
Rozvoj elektronickej komunikácie sa dá ilustrovať viacerými príkladmi.
Počet prihlášok podaných elektronicky na webe www.dovera.sk stúpol
medziročne viac ako trojnásobne. Počet hromadných oznámení podaných
prostredníctvom Elektronickej pobočky vzrástol o 30-tisíc. Podiel elektronických mesačných výkazov na celkovom počte podaných výkazov sa
takmer zdvojnásobil a v roku 2008 tvoril 11 %.

Vďaka spolupráci s obchodnými partnermi mali poistenci DÔVERY v roku
2008 k dispozícii ponuku rôznych zliav a výhod zameraných najmä
na zdravie a zdravý životný štýl. Väčšina mala regionálny charakter. Patrili
k nim napríklad výhodnejšie vstupenky do plavární, fitnescentier, zľavy v sieti
predajní Očná optika, a.s., benefity v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, zľavnené
masáže, vstupy do wellness centier či salónov.

Zákaznícka linka 0800 150 150
Rozvoj kvality a flexibility obsluhy klientov zaznamenala aj bezplatná nonstop Zákaznícka linka. Celkovo za rok 2008 vybavila 149 388 hovorov.
Od septembra 2008, keď sa linka aktívne propagovala ako hlavný komunikačný bod poisťovne, stúpol priemerný mesačný počet hovorov takmer
dvojnásobne na 18 000.
Poradenstvo a manažment pacienta
K servisu pre klientov patrila aj aktívna podpora (v pobočkách, na Zákazníckej linke a elektronicky) pri podávaní ročného zúčtovania, zverejnenie rebríčka nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení a takisto manažovanie
pacientov čakajúcich na plánovanú hospitalizáciu tak, aby čakali čo najmenej. Poisťovňa im v prípade dlhého čakacieho zoznamu dokáže ponúknuť
zariadenie, kde sa čaká kratšie, alebo formu jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Tento prístup chce poisťovňa ešte rozširovať a zlepšovať.

Výhody a zľavy
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Spoločenská zodpovednosť

Dieťa a malý pacient. Toto bol stredobod aktivít zdravotnej poisťovne
v oblasti spoločenskej zodpovednosti už v minulosti a rok 2008 to len potvrdil. Poisťovňa sa v rámci svojich finančných a personálnych možností aktívne
zapájala do charitatívnych, dobročinných a ďalších užitočných projektov
v rôznych regiónoch Slovenska. Podporovala projekty určené deťom, či už
zdravým alebo chorým. Podpora mala formu finančného daru alebo dobrovoľníctva, teda bezplatného poskytnutia know-how a skúseností zamestnancov. Sústredila sa na štyri hlavné aktivity.
Pokračovala v podpore občianskeho združenia Osmijanko, známeho
zakladaním detských kútikov v nemocniciach po celom Slovensku. Sú to
útulné miesta v rámci detských oddelení vymaľované veselými farbami,
s hračkami a počítačmi, kde hospitalizované deti aspoň na chvíľu zabudnú
na chorobu a odlúčenie. DÔVERA stála pri otvorení troch kútikov už v roku
2007, v ďalšom roku pribudla štvorica nových v nemocniciach v Martine,
Lučenci, Trstenej a v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.
Konkrétne prínosy pre detských pacientov znamenal aj projekt zameraný
na modernizáciu detských pohotovostí. Zapojili sa do neho tri pohotovosti,
z toho dve – vo Zvolene a v Bardejove – boli v priebehu roku 2008 zrekonštruované a dané do užívania. Vďaka DÔVERE a jej podpore vyše 9 950
eur je vo Zvolene vynovená čakáreň i ambulancia a personál má k dispozícii kvalitnejšie prístroje na diagnostiku a liečbu chorých detí. Nemocnica
sv. Jakuba v Bardejove použila dar vo výške takmer 500-tis. Sk na modernizáciu pohotovosti v rámci komplexnej obnovy nemocnice. Slávnostné
otvorenie priestorov sa uskutočnilo v júli 2008. Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou v Bratislave dokončí modernizáciu urgentného príjmu vrátane
pohotovosti v roku 2009.
Do tretice malí pacienti. Tí v Košiciach a v Banskej Bystrici dostávajú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť aj vďaka ďalšiemu verejnoprospešnému projektu DÔVERY vyhlásenému v roku 2007. Vtedy poisťovňa dala všetkým
trom detským fakultným nemocniciam na Slovensku finančný dar v celkovej
hodnote 1,5 mil. Sk na zlepšenie podmienok a zdravotnej starostlivosti.
Košice a Banská Bystrica peniaze využili počas roku 2008. Hneď na jeho
začiatku, v januári, otvorili v Banskej Bystrici nové priestory Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie. Deti aj ich rodičia tu našli vyšší komfort a príjemnejšie prostredie, lekári a zdravotný personál zase lepšie podmienky
na starostlivosť. V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach
peniaze investovali do finančne nákladného prístrojového vybavenia.
Kúpili monitor vitálnych funkcií a pulzové oxymetre, ktoré sa používajú pre
malých pacientov v ťažkých stavoch, u detí počas invazívnych a operačných výkonov a po nich a u detí s rizikom komplikácií, ktoré hrozia najmä
u tých najmenších. Bratislavská detská fakultná nemocnica peniaze použije
v roku 2009.

Úplne novou aktivitou poisťovne, viac zameranou na prevenciu a zdravé
deti, bola spolupráca s materskými centrami a ich úniou. Poisťovňa podporila podujatie Míľa pre mamu a jej zamestnanci – lekári organizovali prednášky a diskusie pre mamičky vo vyše dvoch desiatkach materských centier
v rámci celého Slovenska. Radili im a odpovedali na konkrétne otázky týkajúce sa najmä prevencie a liečby ochorení malých detí.
Zdravotná poisťovňa poukázala 2 % zo splatnej dane z príjmov Nadácii
Penta. Za rok 2008 to znamená takmer 2,5 mil. Sk. Nadácia podporuje
vzdelávanie a talenty.
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Poistné na verejné zdravotné poistenie

Poistné na verejné zdravotné poistenie tvorí hlavný vstupný kapitál spoločnosti. Odvádzajú ho zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo
činné osoby, samoplatitelia a štát. Ten platí za skupinu osôb stanovených
zákonom (napríklad dôchodcovia, nezaopatrené deti, matky na materskej
dovolenke, nezamestnaní, študenti), pričom sadzbu tiež určuje zákon.
V roku 2008 dosiahol predpis poistného 15 073 mil. Sk, reálny výber
predstavoval 14 905 mil. Sk. Pohľadávky na poistnom po lehote splatnosti
dosiahli k 31. 12. 2008 výšku 1 240 mil. Sk.
Najväčší podiel, 60 % z predpísaného poistného odvádzali hromadní
platitelia. Druhou najdôležitejšou skupinou boli poistenci štátu. Na predpise poistného sa podieľali jednou tretinou. Najmenší podiel tvoril predpis
od samostatne zárobkovo činných osôb a samoplatiteľov.
Zdravotné poisťovne sú zapojené do systému prerozdelenia finančných
zdrojov na základe indexov rizika ich poisteného kmeňa. Prerozdeľovaním sa zabezpečuje solidarita. Zdravotná poisťovňa DÔVERA prispela
ostatným poisťovniam v rámci mesačného prerozdelenia za rok 2008
sumou 871 637 tis. Sk. V ročnom prerozdelení poistného uhradila ďalších
90 078 tis. Sk. Základom mesačného prerozdelenia je 85 % z vybraného
poistného, základom ročného prerozdeľovania zas 85,5 % z celkovej
sumy predpísaného poistného. Ročné prerozdelenie sa uskutočňuje až
na základe údajov získaných z ročného zúčtovania preddavkov na verejné
zdravotné poistenie. V roku 2008 prispela DÔVERA na činnosť Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sume 42 749 tis. Sk (o 16 % medziročne viac) a na činnosť operačných stredísk tiesňového volania Ministerstva zdravotníctva SR v sume 29 589 tis. Sk (medziročne o 18 % viac).
Zdroje do poisťovne prinieslo aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
za rok 2007. Celková výška preplatkov (suma, ktorú zdravotná poisťovňa
mala odviesť klientom) dosiahla 54 mil. Sk. Nedoplatky však boli vyššie
takmer päťnásobne, takže saldo ročného zúčtovania s platiteľmi sa skončilo
v prospech poisťovne, a to vo výške 207 mil. Sk. Naopak, ročné zúčtovanie
so štátom znamenalo pre poisťovňu nedoplatok vo výške takmer 196 mil. Sk.

V riadnom termíne, teda do 30. júna 2008, dostala celkovo 79 683 ročných zúčtovaní, z toho 12 138 elektronicky. Ďalších 3 680 zúčtovaní bolo
podaných dodatočne do 31. decembra 2008.
V záujme poskytovať flexibilný servis poisťovňa začala vracať preplatky
poistencom už šesť týždňov pred uplynutím zákonnej lehoty. Z preplatkov
odviedla daň 8,9 mil. Sk.
Ročné zúčtovanie za rok 2007 k 31. 12. 2008
Nedoplatky platiteľov
(tis. Sk)
260 925

Preplatky platiteľov
(tis. Sk)
54 091

Tabuľka č. 7

Celkový výsledok
(tis. Sk)
206 834
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Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Rok 2008 bol v rámci nákupu zdravotnej starostlivosti na Slovensku historický. Vďaka DÔVERE. Ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa totiž
zverejnila komplexné hodnotenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hodnotenie kombinovalo subjektívny pohľad pacientov a objektívne dáta, ktoré nevie zhodnotiť pacient, ale poisťovňa. Rebríček nemocníc
sa stal verejným v máji 2008. Na základe výsledkov tohto hodnotenia poisťovňa rokovala a upravovala zmluvné a cenové podmienky s lôžkovými
zdravotníckymi zariadeniami.
Poisťovňa je presvedčená, že sprístupnené informácie pomáhajú poistencom a pacientom lepšie sa orientovať v úrovni slovenských nemocníc a lepšie si vybrať tú najvhodnejšiu. Nemocniciam a ich manažmentu zase odhalia silné aj slabšie stránky a motivujú ich k ešte vyššej kvalite i efektivite.
Hodnotenie pokrývalo zmluvné lôžkové zdravotnícke zariadenia rozdelené do štyroch skupín, a to: fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice,
špecializované zdravotnícke zariadenia a ostatné zdravotnícke zariadenia. Zdrojom dát pre hodnotenie boli vykázaná zdravotná starostlivosť,
prieskum spokojnosti pacientov a dáta zo Združenia zdravotných poisťovní.
Pri každom jednom zariadení sa sledovali štyri základné oblasti:
 parametre kvality a efektivity
(t.j. akú starostlivosť a s akými výsledkami poskytuje)
 dostupnosť zdravotnej starostlivosti (t.j. akú dôležitosť má v regióne)
 personálne vybavenie
(t.j. pri akých personálnych podmienkach poskytuje starostlivosť)
 materiálno-technické podmienky
(t.j. akým materiálnym a technickým vybavením disponuje)
Najväčší vplyv, až 50 %, mali na celkový výsledok každej nemocnice parametre efektivity a kvality.
Fakultné a všeobecné nemocnice dostali aj hviezdičky. Najviac mohli získať päť hviezdičiek, najmenej jednu. Najúspešnejšou v hodnotení fakultných nemocníc bola Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, medzi
všeobecnými zvíťazila Nemocnica s poliklinikou Žilina.

Vzhľadom na nedostatočné výsledky hodnotenia zdravotná poisťovňa
nepredĺžila zmluvy na plánované hospitalizácie celkovo ôsmim nemocniciam, a to v Modre, Púchove, Novej Bani, Hnúšti, Medzilaborciach,
Gelnici, Novom Meste nad Váhom a v Stropkove. Od 1. júla 2008 im tak
hradila v súlade so zákonom len akútnu zdravotnú starostlivosť a plánované
hospitalizácie zabezpečovala poistencom v úspešnejších nemocniciach.
Napriek istým (najmä medializovaným) obavám o dostupnosť zdravotnej
starostlivosti nedošlo po tomto kroku k žiadnemu problému. Naopak, ukázalo sa, že hodnotenie má potenciál podporovať:
 transparentnosť v sektore
 väčší záujem nemocníc o svoju kvalitu a efektivitu a o ich zvyšovanie
 vyššiu motiváciu nemocníc sa zlepšovať (vďaka odmeňovaniu
na základe výsledkov hodnotenia)
 znižovanie informačnej asymetrie pre pacientov a poistencov
 rozvoj jednodňovej ambulantnej starostlivosti
Aj vďaka hodnoteniu a jeho pretaveniu do zmlúv sa poisťovňa snažila zabezpečiť čo najkvalitnejšiu a najefektívnejšiu zdravotnú starostlivosť v lôžkových
zdravotníckych zariadeniach. Cenové podmienky od 1. júla 2008 pre ne
neupravovala plošne, ale v súlade s heslom Lepším viac. A tak lôžkové zariadenie zo spodných priečok rebríčka nedostali žiadne medziročné zvýšenie
úhrad, zariadenia z opačného konca dostali pridané najviac.
Ako legislatívna prekážka v rozvíjaní súťaže, motivovania a hodnotenia
nemocníc sa ukázalo nariadenie vlády o minimálnej verejnej sieti a najmä
stanovenie pevnej siete. Tá preferuje veľké fakultné nemocnice, ktoré majú
zo zákona garanciu zmluvy a nemajú teda takú motiváciu sa zlepšovať.
Filozofiu odmeňovania na základe výsledkov práce poisťovňa aktívne
presadzovala aj v segmente ambulantných poskytovateľov. Na základe
rokovaní s ich zástupcami pristúpila k 1. aprílu 2008 k miernej úprave hodnotiacich koeficientov pre všeobecných lekárov aj pre špecialistov. Medzi
zmeny patrilo posilnenie významu prevencie. Takže lekári, ktorí ju nepodceňujú, ktorí sa o pacientov starajú a nielen ich majú v evidencii, ktorí neindikujú
zbytočné vyšetrenia, hospitalizácie ani lieky a ktorí pacientov zároveň ani
nepodliečujú, dostávajú od poisťovne viac peňazí ako ich kolegovia. Poisťovňa vyhodnocuje tieto parametre efektivity a kvality raz štvrťročne. S tými
špecialistami, ktorí dosiahli najhoršie výsledky, poisťovňa od 1. apríla 2008
nepokračovala v zmluvnom vzťahu. Poistencom zabezpečila v rámci svojej
zmluvnej siete dostupnú, efektívnejšiu a kvalitnejšiu ambulantnú starostlivosť.
Sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvorilo v roku 2007
priebežne okolo 10 700 subjektov pokrývajúcich všetky segmenty aj
odbornosti. Náklady na zdravotnú starostlivosť dosiahli v roku 2008 celkovo
11 588 mil. Sk. Najvyšší podiel tvorili náklady na lieky, druhou najväčšou
položkou boli náklady na hospitalizácie. Ambulantná starostlivosť s celoročnými nákladmi na úrovni 2 246 mil. Sk predstavovala čo do veľkosti objemu
tretiu najvýznamnejšiu nákladovú položku.
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Náklady na zdravotnú starostlivosť v roku 2008 Tabuľka č. 8
Položka

Náklady (tis. Sk)

Lieky

3 670 617

Hospitalizácie

2 715 909

Ambulantná zdravotná starostlivosť

2 245 993

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

1 464 808

Dopravná služba a záchranná zdravotnícka služba

495 799

Zdravotnícke pomôcky

486 371

Ostatné

508 559

Spolu
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Ostatné relevantné údaje

Zdravotná poisťovňa neprijala v roku 2008, rovnako ako rok predtým,
žiadny úver ani pôžičku od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby
pôsobiacej na území Slovenska republiky 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 poisťovňa nemala v roku 2008 dôvod realizovať výskum ani
vývoj. V tejto súvislosti nevynaložila na tento účel v rokoch 2007 a 2008
žiadne finančné prostriedky.

11 588 056

Zdravotná poisťovňa mala s poskytovateľmi v zmluvách dohodnuté
30-dňové lehoty splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavovali k 31. 12. 2008 výšku 3,3 mil. Sk.
Spravidla vznikli z dôvodu chybného postupu poskytovateľov.

Poisťovňa žiadnym spôsobom priamo negatívne nevplývala na životné
prostredie v roku 2008 ani predtým.
V súvislosti s počtom zamestnancov poisťovne a jej trhovým podielom nie
je možné hovoriť o výraznom vplyve na zamestnanosť, či už v regionálnom
alebo celoslovenskom meradle. Na druhej strane, spoločnosť má možnosť
nepriamo pôsobiť na rozsah a štruktúru siete poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, teda aj na zamestnanosť a najmä jej štruktúru v zdravotníctve
i v nadväzujúcich sektoroch a odvetviach.
Ku koncu roku 2008 poisťovňa nemala vo svojom majetku žiadne vlastné akcie
ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
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06.02.	Účtovná závierka
06.02.01.

Súvaha

Bilančná suma spol. medziročne poklesla o 35,11 % na sumu 3 417 mil. Sk.
Štruktúra majetku poisťovne sa počas vlaňajška zmenila v prospech pohľadávok, najmä v súvislosti s vyplatením dividendy za rok 2007 a so znížením základného imania. Práce na novom informačnom systéme sa prejavili
nárastom nehmotného majetku.
V rámci položky finančné umiestnenie je vykazovaná nehnuteľnosť spoločnosti, bývalé generálne riaditeľstvo zdravotnej poisťovne SIDERIA vo Svite
vrátane technických zhodnotení budov, v ktorých je spoločnosť nájomcom
v zmysle zmlúv o nájme nebytových priestorov.
Pohľadávky spoločnosti, ktoré predstavujú približne 60 % jej aktív, rástli
mierne rýchlejšie ako predpis poistného. Nižšiu úspešnosť výberu poistného spôsobili najmä legislatívno-technické prekážky počas vymáhania
pohľadávok z ročného zúčtovania. Približne 6 % pohľadávok tvoria pohľa-

dávky voči poskytovateľom, 3 % voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Zostatok predstavujú pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia voči poistencom, resp. platiteľom poistného.
Ostatné aktíva spoločnosti reprezentujú v drvivej väčšine finančné
prostriedky na bankových účtoch spoločnosti.
Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi predstavuje 30 %. K výraznej
zmene v štruktúre pasív došlo znížením základného imania o 1 924 860 tis.
Sk, ktoré sa uskutočnilo plne v súlade s platnou legislatívou, bez negatívneho
vplyvu na finančnú stabilitu spoločnosti alebo jej schopnosť uhrádzať zdravotnú starostlivosť.1 V súvislosti s prechodom na menu euro a nový informačný
systém vzrástli technické rezervy a poklesli záväzky – objem technických rezerv
na zdravotnú starostlivosť a záväzkov spolu medziročne vzrástol len o 2,7%.

Štruktúra majetku

Tabuľka č. 9

31. 12. 2008 (netto, tis. Sk)

31. 12. 2007 (netto, tis. Sk)

Zmena (%)

Nehmotný majetok

60 723

50 045

Finančné umiestnenie

33 097

35 208

-6,00%

Pohľadávky

2 031 327

1 755 364

15,72%

Ostatné aktíva

1 018 851

3 123 204

-67,38%

272 616

301 098

-9,46%

3 416 614

5 264 919

-35,11%

Účty časového rozlíšenia
Majetok spolu

21,34%

Štruktúra zdrojov

Tabuľka č. 10

31. 12. 2008 (tis. Sk)

31. 12. 2007 (tis. Sk)

Zmena (%)

Vlastné imanie

1 037 050

2 995 136

-65,38%

Technické rezervy

2 067 320

683 328

202,54%

Ostatné rezervy
Záväzky
Účty časového rozlíšenia
Vlastné imanie a záväzky spolu

44 446

28 359

56,73%

234 585

1 557 777

-84,94%

33 213

319

10311,60%

3 416 614

5 264 919

-35,11%

Návrh na zníženie základného imania schválilo predstavenstvo spoločnosti 17. septembra 2008. Súhlas Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s týmto návrhom nadobudol právoplatnosť 1. októbra
2008. O znížení základného imania napokon rozhodlo valné zhromaždenie zdravotnej poisťovne 23. októbra 2008. Do Obchodného registra SR bola zapísaná nová výška základného imania 481 215 mil. Sk.
DÔVERA sa rozhodla pristúpiť k zníženiu základného imania potom, čo legislatívny vývoj nevytvoril priestor na rozvoj individuálneho zdravotného poistenia, pričom sa zásadne znížili možnosti zdravotných poisťovní investovať do vlastného rozvoja. Prijatím legislatívnych zmien s účinnosťou od 1. januára 2008 klesol limit na prevádzkové výdavky na 3,5 % a znemožnilo sa slobodné nakladanie s kladným hospodárskym
výsledkom. Aj preto nemá opodstatnenie, aby sa v základnom imaní viazal taký vysoký objem prostriedkov. V roku 2007 valné zhromaždenie DÔVERY na základe návrhu predstavenstva rozhodlo o výraznom,
15-násobnom zvýšení imania spoločnosti zo 160 mil. Sk až na 2 400 mil. Sk.
1
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Výkaz ziskov a strát

Zdravotná poisťovňa dosiahla v roku 2008 predpis poistného vo výške
15 073  mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o 13-percentný
medziročný nárast. Možno ho vysvetliť najmä vyšším počtom poistencov
a všeobecným nárastom vymeriavacích základov v hospodárstve.

Štruktúra nákladov na zdravotnú starostlivosť

Graf č. 1

Náklady na zdravotnú starostlivosť v roku 2008

V tom istom období poisťovni zároveň stúpli náklady na poskytnutú zdravotnú
starostlivosť. Konkrétne o 20 % na medziročnej báze. Popri zmene indexu
rizika poistného kmeňa to spôsobili rast dopytu po zdravotnej starostlivosti
aj pokračujúci intenzívny tlak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (najmä
štátnych zdravotníckych zariadení) na zvyšovanie jednotkových cien.

33%
 lhieky
ospitalizácie 23%
 ambulantná
 SVLZ 13% starostlivosť 19%
 ostatné 4%
 doprava a záchranná služba 4%
 zdravotnícke pomôcky 4%


V dôsledku rešpektovania zákonných limitov a zvyšovania efektívnosti prevádzky došlo k medziročnému poklesu nákladov na správnu réžiu o 16 %.
Klesli aj ostatné technické náklady, a to o 11 %.
Spoločnosť skončila rok 2008 s výsledkom hospodárenia vo výške 489
mil. Sk.

Ostatné technické náklady

Graf č. 2

Ostatné technické náklady k 31.12.2008 v mil.sk

Z pohľadu štruktúry nákladov na zdravotnú starostlivosť predstavujú najvyšší
podiel náklady na lieky. Druhou najvýznamnejšou položkou v percentuálnom vyjadrení sú hospitalizácie v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.

rerozdelenie 961,71
 popravné
k pohľadávkam 112,76
 príspevokpoložky
Úradu
 pre dohladnanadčinnosť
zdravotnou

Ostatné technické náklady tvoria predovšetkým náklady na prerozdelenie.

starostlivosťou 42,75

ríspevok na činnosť operačných stredísk
 pzáchranných
zdravotných služieb 29,59
 ostatné 39,51

DôVERA vykonávaním verejného zdravotného poistenia za rok 2008
prispela do štátneho rozpočtu prostredníctvom odvedených daní a poplatkov sumou 250 mil. Sk.

Štruktúra nákladov a výnosov

Poistné v hrubej výške
Ostatné technické výnosy
Náklady na poistné plnenia
Správna réžia
Ostatné technické náklady
Výsledok technického účtu verejného zdravotného poistenia
Ostatné čisté výnosy

Tabuľka č. 11

31. 12. 2008 (tis. Sk)

31. 12. 2007 (tis. Sk)

Zmena (%)

15 073 478

13 263 594

13,65%

254 679

143 489

77,49%

12 972 048

10 803 867

20,07%

549 773

658 295

-16,49%

1 186 324

1 333 810

-11,06%

620 012

611 111

1,46%
-81,14%

-3 542

-18 781

Daň z príjmov

127 981

126 449

1,21%

Výsledok hosp. z bežnej činnosti po zdanení

488 489

465 881

4,85%

651

1 064

-38,82%

489 140

466 945

4,75%

Mimoriadny výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku
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Poznámky

Poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke sú súčasťou riadnej
individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2008. Účtovná závierka tvorí
prílohu č. 3tejto výročnej správy.

06.03.
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Správa audítora

Správa audítora TPA Horwath A&A, s.r.o., k riadnej individuálnej účtovnej
závierke, ktorá je súčasťou riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12.
2008, 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. 2 tejto výročnej správy.

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku

06.04.

Osobitné udalosti

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, sú špecifikované v súlade s poznámkami 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.

06.05.
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Návrh na rozdelenie zisku

Predstavenstvo spoločnosti 2. júna 2009 schválilo návrh na použitie
výsledku hospodárenia spoločnosti vo výške 489 140 tis. Sk za rok 2008,
a to nasledovne:
príspevok do rezervného fondu v zmysle platných predpisov a stanov poisťovne vo výške 489 140 tis. Sk.

Očakávaný vývoj
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07. Očakávaný vývoj
Už v posledných mesiacoch roka sa v slovenskej ekonomike začali prejavovať prvé náznaky negatívnych vplyvov globálnej krízy. Naplno sa prejavili
nasledujúce mesiace. Poisťovňa tieto tendencie pozorne vnímala, a preto
ešte koncom roku 2008 zreteľne deklarovala potrebu dôsledných analýz, opatrného plánovania a konzervatívneho prístupu k tvorbe rozpočtov
v sektore zdravotníctva i k rokovaniam s poskytovateľmi. Ako ukázali oficiálne štatistiky Ministerstva financií SR aj inštitútu HPI zverejnené neskôr, tento
medializovaný prístup aj odhady vývoja sa ukázali ako správne. Napokon
došlo k oficiálnemu prehodnoteniu vývoja slovenského hospodárstva vrátane vývoja disponibilných zdrojov v zdravotníctve. Smerom nadol.
Práve vplyvom krízy nebol ešte nikdy predtým rozpočet zdravotnej poisťovne pripravovaný vo väčšej neistote. Poisťovňa pri jeho tvorbe vypracovala viacero variantov a scenárov, pričom vychádzala z čo najväčšieho
množstva dostupných predpovedí a modelov. Ako hlavné premenné sledovala zmenu zamestnanosti a zmenu priemernej nominálnej mzdy. Teda
činitele majúce preukázateľný vplyv na objem finančných prostriedkov
v systéme a v poisťovniach. Základná analýza citlivosti hovorí, že nárast
nezamestnanosti o 1 p.b. znamená pokles poistného pred prerozdelením
o cca 50 mil. Sk, nárast miezd zamestnancov o 1 p.b. znamená nárast
predpisu poistného pred prerozdelením o cca 90 mil. Sk.
Ako základný rámec návrhu rozpočtu výkonný manažment prijal konzervatívnu až pesimistickú alternatívu vývoja. Odhad predpisu poistného po zohľadnení možnej miery nezamestnanosti predstavuje na rok 2009 sumu 16 764
mil. Sk. Po očistení o vplyv prerozdelenia sa očakávaný predpis pohybuje
na úrovni 15 196 mil. Sk. Rozdiel tvoria očakávané náklady na prerozdelenie
z titulu solidarity medzi poisťovňami. Ich beneficientom je najväčšia štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. V rozpočte DÔVERY na rok 2009 sa predpokladajú zdroje na nákup zdravotnej starostlivosti vo výške 13 773 mil. Sk a limit
výdavkov na správnu réžiu približne vo výške 584 mil. Sk.
Do tvorby návrhu rozpočtu správnej réžie boli zapojení všetci kľúčoví
manažéri zdravotnej poisťovne. Dôraz bol kladený na reálnosť odhadov.
Hlavným motívom návrhu rozpočtu správnej réžie na rok 2009 boli modernizácia a šetrenie.

Medzi riziká rozpočtu na rok 2009 patria najmä:
 nižší rast, eventuálne pokles nominálnych
miezd u poistencov – zamestnancov
 pokles zamestnanosti
 nepostačujúca suma prostriedkov v štátnom rozpočte určená
na platby za poistencov štátu za rok 2009
 zníženie platobnej schopnosti platiteľov poistného
 zmena zákona o zdravotnom poistení a zníženie sadzby
poistného za poistencov štátu
 nereálne požiadavky záujmových združení poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti počas rokovaní o cenových a zmluvných
podmienkach k 1. júlu 2009
Očakávaná hospodárska a finančná situácia poisťovne je vyjadrená
v návrhu obchodno-finančného plánu a rozpočtu na rok 2009. Ten bol
predložený príslušným inštitúciám (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) 31. marca
2009 v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach.
Manažmentu poisťovne nie sú okrem vyššie opísaných známe riziká
a neistoty, ktoré by presahovali rámec bežných rizík podnikania úspešných
obchodných spoločností v období podnikateľsky nepriaznivej politickej
atmosféry a ktorým by poisťovňa bola alebo mohla byť vystavená.

Kontrolná činnosť
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08. Kontrolná činnosť
08.01. Kontrola platiteľov poistného
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.
Internú kontrolnú činnosť vykonávajú kontrolóri počas:
 vydávania potvrdení pre platiteľov poistného
 vybavovania žiadostí o vrátenie preplatku na poistnom
 uzatvárania dohôd o splátkovom kalendári
 vymáhania pohľadávok formou výziev, návrhov na vydanie platobných
výmerov a návrhov na súdnu exekúciu
Pri porovnaní týchto činností na medziročnej báze možno konštatovať, že
rok 2008 bol z pohľadu aktivít voči platiteľom intenzívnejší. Stúpol totiž
počet uzavretých splátkových kalendárov, vydaných výziev na úhradu dlžného poistného, uplatnených návrhov na vydanie rozhodnutia platobným
výmerom aj uplatnených návrhov na výkon rozhodnutia na základe právoplatných platobných výmerov. Vznikli tak predpoklady na čo najvyššiu efektivitu výberu poistného, ktorá naozaj medziročne vzrástla na vyše 98 %.
Prejavilo sa to aj vo finančnom vyjadrení. Prínosy internej kontroly platiteľov
za rok 2008 možno vyčísliť v celkovej hodnote takmer 400 mil. Sk v porovnaní so sumou 243 mil. Sk za rok 2007.
Významnú súčasť kontrolnej činnosti predstavuje kontrola ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Jeho celková príprava, predovšetkým s ohľadom na nastavenie interných procesov, informačného systému a klientskeho
servisu, patrila medzi dôležité aktivity úsekov financií a predaja. Zúčtovanie
totiž predstavuje výraznú administratívnu záťaž najmä pre platiteľov, a to aj
napriek tomu, že v programe vlády z jesene 2006 sa hovorí o jeho zjednodušení. Zdravotná poisťovňa preto zjednodušila podávanie zúčtovania
aspoň v takej miere, v akej jej to dovoľovala platná legislatíva, finančné, personálne a časové kapacity. Umožnila vyplniť tlačivo elektronicky, zabezpečila poradenstvo na webovej stránke, v pobočkách aj na Zákazníckej linke.
V čase najväčšieho náporu klientov posilnila špecialistov v pobočkách
a predĺžila ich stránkové hodiny.

08.02. Kontrola poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti
Revízne a kontrolné činnosti sa zameriavajú na účinné, efektívne a hospodárne nakladanie s prostriedkami verejného zdravotného poistenia. Týkajú
sa činnosti poskytovateľov, ktorým poisťovňa prepláca úhrady za zdravotnú
starostlivosť.
Revízni lekári a farmaceuti kontrolujú neoprávnenú alebo nesprávne vykázanú zdravotnú starostlivosť. Ak ju odhalia, zdravotná poisťovňa ju nepreplatí. Tieto peniaze však zostávajú v systéme. A to tam, kde ich poistenci
potrebujú a uhrádzajú sa za tie výkony, ktoré boli vykázané správne aj
poskytnuté opodstatnene.
Skúsenosti spoločnosti svedčia o tom, že drvivá väčšina poskytovateľov si
robí svoju prácu kvalitne a dobre. Sú však aj výnimky a je v záujme celého
sektora, aby ich spoločne odhalil. Je to prínos pre pacientov aj pre všetkých
ostatných poskytovateľov.
V rámci priamej aj nepriamej revíznej kontroly poisťovňa v roku 2008 zreálnila náklady na zdravotnú starostlivosť o 635 mil. Sk z celkovej výšky
úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 12,3 mld. Sk. Tieto peniaze
však zostali v sektore zdravotníctva a boli priamym benefitom pre pacientov. Finančné prostriedky totiž poisťovňa zaplatila tým poskytovateľom, ktorí
poskytli a vykázali zdravotnú starostlivosť správne.
Výsledky revíznej a kontrolnej
činnosti v roku 2008

Finančné zreálnenie nákladov
na zdravotnú starostlivosť

Tabuľka č. 12

Nepriama revízna
činnosť (tis. Sk)

Priama revízna
činnosť (tis. Sk)

610 219

34 322

Okrem revízií sa činnosť odboru revízií a kontrol zameriava aj na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ako sú najmä liečba
v zahraničí, umelé oplodnenie, špeciálny zdravotnícky materiál, neregistrované lieky na Slovensku, transplantácie a iné. V roku 2008 presiahol počet
týchto žiadostí číslo 3 100. Ďalších 7 918 prijatých žiadostí sa týkalo kúpeľnej liečby. Z tohto počtu kúpeľných návrhov bolo takmer 94 % v súlade
s platnou legislatívou, a teda vybavených kladne.

Kontrolná činnosť

Kúpeľná starostlivosť v roku 2008

Tabuľka č. 13

Schválené kúpeľné
návrhy

Z toho diagnózy
v skupine A

Z toho diagnózy
v skupine B

7 415

4 647

2 768

Na mimoriadne finančne náročnú liečbu, ktorá takisto podlieha odbornému posúdeniu a vyjadreniu zdravotnej poisťovne, DÔVERA vynaložila
16,2 mil. Sk.

08.03.
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Vnútorná kontrola

Útvar vnútornej kontroly zrealizoval v roku 2008 celkovo 29 kontrol, z toho
12 v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, 3 mimoriadne kontroly a 14 kontrol vyplývajúcich zo zákona a týkajúcich sa preverenia správnosti vykazovania miery platobnej schopnosti. Pri týchto kontrolách útvar
potvrdil tak správnosť vykazovaných údajov, ako aj zabezpečenie minimálnej miery platobnej schopnosti v jednotlivých kalendárnych mesiacoch roku
2008 v zmysle zákona.
Do kontrolnej činnosti sa aktívne zapojili aj vedúci zamestnanci zdravotnej
poisťovne. V rámci ich riadiacich a rozhodovacích povinností preverovali
najmä plnenie pracovných úloh a zabezpečenie predchádzania porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitných predpisov
a vnútorných organizačných aktov. Sústredili sa aj na včasné zistenie nedostatkov, a teda predchádzanie vzniku škody.
Kontrolami sa nezistili žiadne závažné nedostatky ohrozujúce hospodárenie zdravotnej poisťovne ani jej schopnosť plniť si záväzky vyplývajúce
z vykonávania verejného zdravotného poistenia. K všetkým zisteniam boli
prijaté potrebné opatrenia. Ich realizáciu zabezpečili operatívne, prípadne
v stanovených termínoch zodpovední zamestnanci zdravotnej poisťovne.

09. Poznámka
10.	Zoznam príloh

Poznámka

09. Poznámka
Výročná správa spoločnosti za rok 2008 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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Organizačná štruk túra zdravotnej poisťovne

Organizačná schéma spoločnosti 
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platná od 01.05.2008

Valné zhromaždenie

Útvar
generálneho
právneho
poradcu

Úsek predaja
zdrav.
poistenia

Úsek GR

Odbor
kancelárie GR

Odbor
ľudských
zdrojov

Generálny
riaditeľ

Útvar
vnútornej
kontroly

Úsek zdrav.
činností

Odbor nákupu
zdrav.
starostlivosti

Odd. PZS

Odbor
starostlivosti
o klientov

Odd. kalkulácií

Oddelenie
kontaktného
centra

Odbor IT

Oddelenie
procesov
a reportingu

Oddelenie
regionálneho
nákupu ZS

Úsek financií

Odbor zdrav.
politiky

Odbor
predaja zdrav.
poistenia

Odbor PR

Odbor
technického
zabezpečenia

Dozorná rada

Úsek nákupu
zdrav.
starostlivosti

Odbor
marketingu

Oddelenie
správy
registratúry

Predstavenstvo

Oddelenie
kontroly
poskytovania
ZS

Odbor
účtovníctva
a výkazníctva

Odbor
kontroly plat.
a vymáhania
pohľad.

Odbor revízií
a kontrol

Oddelenie
predpisu
a platieb
poistného

Odbor liekovej
politiky

Oddelenie
analýz

Odd. revíznych
farmaceutov

Odd. priameho
nákupu
liekov a ZM

Odd.
zúčtovania ZS

Odbor
kontrolingu
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Príloha č.1 k opatreniu č. MF/24443/2008-74
Príloha č.1 k opatreniu č. MF/22933/2005-74

Súvaha Uč POI 3-01

SÚVAHA
k 31.12.2008
(v tis.Sk)
mesiac

0

za účtovné obdobie od
za predchádzajúce

rok

1

2

mesiac

0

účtovné obdobie od

mesiac

0

0

8

do

0

0

7

do

rok

1

2

1

rok

2

2

mesiac

rok

1

2

2

0

0

8

0

0

7

Účtovná závierka: *)

x

- riadna
- mimoriadna

IČO

3

- priebežná

5

9

4

2

4

7

9

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.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C

I

O V Á

S P O L O Č N O S Ť

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

K A R A D Ž
PSČ

8

I

Č O V A

Názov obce

2

1

0

8

B R A T I

Smerové číslo telefónu

0

8

S L

A V A

Číslo telefónu

2

5

7

2

Číslo faxu

6

4

2

4

5

5

7

2

6

4

2

5

4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

02. 03. 20 09

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam štatutárneho

zodpovednej za vedenie

zodpovednej za zostavenie

orgánu alebo člena štatutárneho

účtovníctva:

účtovnej závierky:

orgánu účtovnej jednotky:

Mária ODRÁŠKOVÁ
MF SR 2007
*) Vyznačuje sa krížikom.

X

Ing. Miroslava
TOMAŠEKOVÁ

JUDr. Martin ŠIMUN
Ing. Mgr. Radomír VEREŠ
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Položka
Číslo

Názov

a

b
AKTÍVA

Riadna účtovná závierka k 31. 12. 20 08

Číslo
riadku
c

Nehmotný majetok, z toho

1

I.

zriaďovacie náklady

2

goodwill
poskytnuté preddavky na obstaranie
III. nehmotného majetku

Bežné účtovné obdobie
Brutto

Korekcia

Netto

Predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

3

4

x

B.
II.

V ÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 20 08

3

251 419

190 696

60 723

50 045

34 820

28 291

6 529

15 234

4

C.

Finančné umiestnenie

5

38 506

5 409

33 097

35 208

I.

Pozemky a stavby, z toho

6

38 506

5 409

33 097

35 208

1.

pre prevádzkovú činnosť z toho

7

38 506

5 409

33 097

35 208

2.

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 spoločnostiami s
rozhodujúcim vplyvom
Dlhopisy vydané obchodnými spoločnostiami s
podstatným vplyvom

8

36 942

5 409

31 533

33 644

II.

1.

2.
3.
4.
5.

9

10

11
12
13

Ostatné dlhodobé pohľadávky

14

III. Ostatné finančné umiestnenie

15

1.

Cenné papiere s premenlivým výnosom

16

2.

Cenné papiere s pevným výnosom

17

3.

Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych
emisiách neurčené na obchodovanie

18

4.

Ostatné pôžičky

19

5.

Vklady v bankách

20

6.

Iné finančné umiestnenie

21

E.

Pohľadávky, z toho

22

3 520 351

1 489 024

2 031 327

1 755 364

23
24

3 500 520
3 320 408

1 488 188
1 485 326

2 012 332
1 835 082

1 728 102
1 607 531

114 696

2 862

111 834

75 545

I.A. z verejného zdravotného poistenia
1. voči poisteným, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
1a.
účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
1b.
účtovná jednotka podstatný vplyv
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z
2.
toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
2a.
účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
2b.
účtovná jednotka podstatný vplyv

25
26
27
28
29

1
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Názov

a
3.

b
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Bežné účtovné obdobie

Číslo
riadku

Brutto

Korekcia

c

1

2

Predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
3

4

voči inej zdravotnej poisťovni, z toho

30

0

0

3a. z prerozdelenia poistného
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
4.
starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej
5.
republiky

31

0

0

65 416

0

65 416

45 026

19 831

836

18 995

27 262

3 123 204

I.B.
1.

z individuálneho zdravotného poistenia, z toho
voči poisteným

2.

32
33
34
35

voči sprostredkovateľom
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z
3.
toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
3a.
účtovná jednotka rozhodujúci vplyv

36

II.

39

zo zaistenia

37
38

III. Ostatné pohľadávky, z toho
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
1.
účtovná jednotka rozhodujúci vplyv
voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má
2.
účtovná jednotka podstatný vplyv

40

IV. z upísaného základného imania

43

41
42

F.

Ostatné aktíva

44

1 137 191

118 340

1 018 851

I.

Hmotný hnuteľný majetok a zásoby z toho

45

154 545

118 340

36 205

52 734

46

153 242

118 340

34 902

52 734

1b. zásoby

47

1 303

0

1 303

0

1c. poskytnuté preddavky na hmotný majetok

48

1d. poskytnuté preddavky na zásoby

49

II.

Pokladničné hodnoty a bankové účty, z toho

50

982 646

0

982 646

3 070 470

1.

Bankové účty

51

982 432

0

982 432

3 069 691

1a. stroje a zariadenia

III. Iné aktíva

52

G. Účty časového rozlíšenia

53

272 616

0

272 616

301 098

I.

Nájomné

54

6 936

0

6 936

7 820

II.

Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

55

0

0

0

0

56

265 680

0

265 680

293 278

III. Ostatné účty časového rozlíšenia
AKTÍVA celkom

57

5 220 083

1 803 469

3 416 614

5 264 919

Kontrolné číslo

998

20 156 595

6 865 348

13 291 247

20 679 325
2
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Číslo
riadku
c
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Bežné účtovné
obdobie

Predchádzajúce
účtovné obdobie

5

6

x

A.

Vlastné imanie

58

1 037 050

2 995 136

I.

Základné imanie, z toho

59

481 215

2 406 075

1.

Upísané základné imanie splatené

60

481 215

2 406 075

2.

Vlastné akcie (-)

61

II.

Emisné ážio
Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a
III.
záväzkov

62

IV.

64

66 695

20 000

65
66

0

0
102 116

67

489 140

466 945

1.
V.

Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku
Ostatné kapitálové fondy

Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
VI.
obdobia

63

B.

Podriadené pasíva

68

0

0

C.

Technické rezervy

69

2 067 320

683 328

1.

Technická rezerva na poistné budúcich období

70

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

72

3.

73

2 067 320

683 328

74

2 067 320

683 328

Technická rezerva na poistné plnenie

3a. Hrubá výška
3b. Výška zaistenia (-)
4.

Technická rezervna poistné prémie a zľavy

71

75
76

4a. Hrubá výška
4b. Výška zaistenia (-)

78

6.

79

Iné technické rezervy

77

6a. Hrubá výška
6b. Výška zaistenia (-)
E. Ostatné rezervy

81
82

44 446

28 359

G.

83

234 585

1 557 777

84

125 381

1 491 598

85

0

0

19 691

1 301 584

105 319

184 700

Záväzky, z toho

I.A. z verejného zdravotného poistenia, z toho
1.
1a.
1b.
2.
2a.
2b.
3.

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

80

86
87
88
89
90
91

3
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Názov

Číslo
a

b

3a. z prerozdelenia poistného
voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou
4.
starostlivosťou
voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej
5.
republiky
I.B. z individuálneho zdravotného poistenia
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Číslo
riadku
c
92
93

96

2.
3.
II.

voči sprostredkovateľom poistenia
voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

97
98
99

6
105 314

184 700

371

5 314

100

2.

krátkodobé pôžičky

102

dlhodobé pôžičky

103

IV. Bankové úvery, z toho
1. krátkodobé úvery

105

2.

5

101

3.

1.

Predchádzajúce
účtovné obdobie

95

voči poisteným

V.

Bežné účtovné
obdobie

94

1.

zo ziastenia, z toho
III. Pôžičky zaručené dlhopisom, z toho
1. v konvertibilnej mene
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104

Ostatné záväzky, z toho

106

109 204

66 179

z daní

107

41 062

1 984

108

7 493

7 815

zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

3.

z finančného prenájmu

109

0

0

H.

Účty časového rozlíšenia

110

33 213

319

PASÍVA celkom

111

3 416 614

5 264 919

Kontrolné číslo

999

12 999 968

20 541 579

4
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Príloha č.2 k opatreniu č. MF/24443/2008-74
Príloha č.2 k opatreniu č. MF/22933/2005-74
Výkaz ziskov a strát Uč POI 4-01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31.12.2008
(v tis. Sk)
mesiac

0

Za účtovné obdobie od
za predchádzajúce

rok

1

mesiac

0

účtovné obdobie od

mesiac

2

0

0

8

do

0

0

7

do

rok

1

2

1

rok

2

2

mesiac

rok

1

2

2

0

0

8

0

0

7

Účtovná závierka: *)

x

- riadna
- mimoriadna

IČO

3

5

9

4

2

4

7

9

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.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I

O V Á

S P O L

O Č N O S Ť

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

K A R A D Ž
PSČ

8

I

Č O V A

Názov obce

2

1

0

8

B R A T I

Smerové číslo telefónu

0

8

S L

A V A

Číslo telefónu

2

5

7

2

Číslo faxu

6

4

2

4

5

5

7

2

6

4

2

5

4

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

02. 03. 20 09

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam osoby

Podpisový záznam štatutárneho

zodpovednej za vedenie

zodpovednej za zostavenie

orgánu alebo člena štatutárneho

účtovníctva:

účtovnej závierky:

orgánu účtovnej jednotky:

Mária ODRÁŠKOVÁ
MF SR 2007
*) Vyznačuje sa krížikom.

X

Ing. Miroslava
TOMAŠEKOVÁ

JUDr. Martin ŠIMUN
Ing. Mgr. Radomír VEREŠ
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Bežné účtovné obdobie
Číslo
riadku

Základňa

Medzisúčet

Výsledok

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b
TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÉMU
I.A POISTENIU VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ
POISTENIE

c

1

2

3

4

1

x

x

x

x

1.

2

x

x

15 073 478

13 263 594

3

x

x

0

0

254 679

Číslo

Názov

a

2.

Poistné v hrubej výške
Prevodný výsledok z finančného
umiestnenia z netechnického účtu

3.

Ostatné technické výnosy

4

x

x

4.

Náklady na poistné plnenia

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4a. Náklady na poistné plnenia v hrubej výške

6

11 588 057

4b.

7

0

Nárok na úhradu nákladov od iných subjektov
Zmena stavu technickej rezervy na poistné
4c.
plnenia v hrubej výške

8

x

11 588 057
1 383 991

5.

Zmena stavu iných technických rezerv

9

x

x

7.

Čistá výška prevádzkových nákladov

10

x

x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

11

x

0

12

x

549 773

8.

13

x

14

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

15

1.

16

Zaslúžené poistné, bez zaistenia

1a. Poistné v hrubej výške
Poistné v hrubej výške postúpené
1 b. zaisťovateľom

17

Zmena stavu technickej rezervy na poistné
1 c. budúcich období

19

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

20

2.
3.
4

Prevedený výsledok z finančného
umiestnenia z netechnického účtu
Ostatné technické výnosy, bez zaistenia
Náklady na poistné plnenia, bez zaistenia

4a.

Náklady na poistné plnenia v hrubej výške
Náklady na poistné plnenia postúpené
4aa.
zaisťovateľom
4 b.

Zmena stavu technickej rezervy na poistné
plnenia v hrubej výške

4 ba. Podiel zaisťovateľov na tvorbe a použití
technickej rezervy na poistné plnenia
Zmena stavu iných technických rezerv, bez
5.
zaistenia
6. Prémie a zľavy, bez zaistenia

0

x

x

x

x

549 773

658 295

x

1 186 324

1 333 810

x

x

620 012

611 111

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18
x

x

0
21
22
23

x
x

x
x

x

x
x

24

0

26

0
0

0

25
x

x
x

x
x

x

x

x

x

27

0

28

x

x

x

x

Čistá výška prevádzkových nákladov

29
30

x

7a. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy

31

x
x

7.

10 803 867

0

7b. Správna réžia
Ostatné technické náklady
Výsledok technického účtu k neživotnému
10.
poisteniu A

12 972 048

143 489

0

0
0

0

x
x

x
x

1
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Číslo
riadku

a

b
Zmena stavu výšky prevedených
obstarávacích nákladov na poistné zmluvy
7c. Správna réžia

c

1

32

x

33

x

7d.

34

x

8.

Ostatné technické náklady, bez zaistenia
Výsledok technického účtu k neživotnému
10.
poisteniu B
III. NETECHNICKÝ ÚČET
Výsledok technického účtu k neživotnému
1.A.
poisteniu A
Výsledok technického účtu k neživotnému
1.B.
poisteniu B
3.
3a.
3b.
3ba.
3bb.
3c.

Výnosy z finančného umiestnenia
Výnosy z podielových cenných papierov a
vkladov a v tom rozhodujúci vplyv
Výnosy z ostatného finančného umiestnenia a
v tom rozhodujúci vplyv
Výnosy z pozemkov a stavieb
Výnosy z ostatných zložiek finančného
umiestnenia
Použtie opravných položiek k finančnému
umiestneniu

35

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Základňa Medzisúčet Výsledok

7b.

Provízie od zaisťovateľov a podiely na ziskoch
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2

0

3

4

x

x

x

x
0
0

x

x

36

x

x

37

x

x

38

x

x

620 012

39

x

x

0

40

x

x

41

x

42

x

x

0
x

43

0

44

0

0

0

x

0
x
611 111
0

x

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

45

x

0

46

x

0

47

x

x

48

x

x

5a. Náklady na finančné umiestnenie
Tvorba opravných položiek k finančnému
5b.
umiestneniu

49

x

5c.

51

x

0

0

52

x

x

0

0

53

x

x

0

0

3d.
3e.
5.

Výnosy z realizácie finančného umiestnenia
Prírastky hodnoty finančného umiestnenia
Náklady na finančné umiestnenie

Náklady na realizáciu finančného umiestnenia

5d. Úbytky hodnoty finančného umiestnenia
Prevedené výnosy z finančného
6.
umiestnnenia na technický účet

50

x

0

0

0
x

0
x

0

x

x

0

x

x

0

7.

Ostatné výnosy

54

x

x

90 300

73 757

8.

Ostatné náklady

55

x

x

93 120

89 828

8a. Ostatné dane a poplatky

56

x

x

722

2 710

9.

57

x

x

127 981

126 449

58

x

x

488 489

465 881
1064

Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
10.
po zdanení
11. Mimoriadne výnosy

59

x

x

651

12. Mimoriadne náklady

60

x

x

0

0

13. Mimoriadny výsledok hospodárenia

61

x

x

651

1 064

14. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovne
16.
obdobie

62

x

x

0

0

63

x

x

489 140

466 945

32 567 380

28 652 975

Kontrolné číslo

999

11 588 057

13 521 821

2
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Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2008
1.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), bola založená zakladateľskou
listinou zo dňa 26. januára 2005, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 35/2005, Nz
3535/2005 v zmysle zákona č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 154 – 220
Obchodného zákonníka, transformáciou Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Sídlo
Spoločnosti je v Bratislave, Karadžičova 8, IČO Spoločnosti je 35 942 479. Povolenie na
vykonávanie verejného zdravotného poistenia vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou dňa 20.5.2005. Právoplatnosť a vykonateľnosť toto rozhodnutie nadobudlo dňa
7.6.2005. Dňom 1.10.2005 Spoločnosť vznikla, bola zapísaná do obchodného registra.
K 1. januáru 2007 sa Spoločnosť zlúčila so spoločnosťou SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s.
(ďalej len „SIDERIA“). SIDERIA vykonávala verejné zdravotné poistenie na základe
povolenia, ktoré vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vznikla 1.10.2005,
kedy bola zapísaná do obchodného registra. K 1. januáru 2007 SIDERIA zanikla bez likvidácie
a k tomuto dátumu bola vymazaná z obchodného registra.
b) Hlavná činnosť Spoločnosti je vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „VZP“)
v rozsahu a podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmena doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
c) Zloženie predstavenstva k 31. decembru 2008 bolo nasledovné:
Meno
JUDr. Martin Šimun
Ing. Dana Kondrótová
RNDr. Miroslav Žilinek
Ing. Mgr. Radomír Vereš
Ing. Andrej Mattoš MBA

Funkcia
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen

d) Zloženie dozornej rady k 31. decembru 2008 bolo nasledovné:
Meno
JUDr. Valeria Haščáková
Mgr. Lucia Toperczerová
Ing. Katarína Baranová
JUDr. Elena Báthoryová
Mgr. Peter Demský
Ing. Ľudovít Ihring
Ing. Martin Pitorák
Ing. Norbert Kročan

Funkcia
Predseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Poznámky k riadnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2008

e) Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2008 bola nasledovná:
Názov

Výška podielu na základnom imaní
v absolútnej výške v tis. Sk
v % vyjadrení

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

481 215

100

Na základe Zmluvy o prevode cenných papierov zo dňa 1.10.2008 došlo dňa 9.10.2008
k prevodu akcií Spoločnosti z akcionára Oravské ferozliatinárske závody, a.s. „v konkurze“ –
IČO: 31 562 094; 027 53 Istebné na spoločnosť DÔVERA Holding, a.s.
Štruktúra akcionárov k 31.decembru 2007 bola nasledovná:
Názov

Výška podielu na základnom imaní
V absolútnej výške v tis. Sk
V % vyjadrení

DÔVERA Holding, a.s
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Oravské ferozliatinárske závody, a.s.
(v konkurze);
027 53 Istebné

2 388 375

99,264

17 700

0,736

f) Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2008 bol 474 (za rok
2007: 530) .
g) Dňa 3.4.2008 valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2007.
h) Údaje o konsolidovanom celku:
Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka
konsolidovanou účtovnou jednotkou:
Obchodné meno

Penta Holding Limited

Sídlo

28th October Street, No 319, Kanika Business Center, 2nd floor,
3105 Limassol, Cyprus

Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Penta Holding
Limited
2
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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Poznámky k riadnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2008

2.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH METÓDACH A VŠEOBECNÝCH ÚČTOVNÝCH
ZÁSADÁCH

a)

Základné zásady vedenia účtovníctva
Riadna účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená a je v súlade s požiadavkami zákona č.
431/2002 Z. z. 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 s predchádzajúcim obdobím. Spoločnosť zmenila odhadovanú dobu životnosti
technického zhodnotenia budov z 20 rokov na 10 rokov.
Porovnateľné údaje sú za Spoločnosť:
- v prípade súvahy je porovnateľným obdobím majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov stav k 31. decembru 2007.
- v prípade výkazu ziskov a strát je porovnateľným obdobím výnosov a nákladov obdobie
dvanástich mesiacov od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.
Účtovníctvo Spoločnosti bolo vedené za účtovnú jednotku ako celok, pre všetky
organizačné útvary. Zabezpečenie spracovania sa realizuje ekonomickým softvérom firmy
Softip, spol. s r.o. Banská Bystrica, ktorý zodpovedá požiadavkám uvedeným v zákone č.
431 / 2002 Zb. o účtovníctve a je kompatibilný s programovým vybavením MEDITRAX,
ktorý sa používa ako poisťovací softvér, okrem iného na operatívnu evidenciu faktúr za
zdravotnú starostlivosť a lieky, či operatívnu evidenciu pohľadávok na poistnom, na
evidenciu poistencov.

b)

Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je najmä 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 pohľadávky z verejného zdravotného poistenia
(ďalej len „VZP“) vo výške poistného je posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý bolo
zdravotnej poisťovni vykázané poistné podľa § 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.

c)

Nehmotný majetok
Goodwill vznikol pri transformácii Spoločnosti a SIDERIE na akciové spoločnosti ako
rozdiel medzi uznanou hodnotou nepeňažného vkladu, ktorá bola stanovená k 1. novembru
2004 a reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov k dátumu transformácie
1. októbra 2005.

3
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Nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá predstavuje cenu, za
ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním a uvedením majetku do
používania.
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.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedenia majetku do používania.
Drobný nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 50 000 Sk a nižšia, sa účtuje
jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Goodwill
Softvér

d)

Predpokladaná
doba používania v rokoch

Metóda
odpisovania

4 roky
4 roky

rovnomerne
rovnomerne

Pozemky, stavby a hmotný hnuteľný majetok (dlhodobý hmotný majetok)
Dlhodobý hmotný 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 hmotný majetok, okrem pozemkov, 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.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30 000 Sk a nižšia, sa
účtuje jednorazovo do nákladov pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania a metóda odpisovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Budovy
Kancelárske stroje a motorové vozidlá
Inventár
Ostatný hmotný majetok

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

20 rokov
4 roky
6 rokov
12 rokov

rovnomerne
rovnomerne
rovnomerne
rovnomerne

Technické zhodnotenie budov, v ktorých je Spoločnosť nájomcom z zmysle Zmlúv o nájme
nebytových priestorov sa odpisuje 10 rokov rovnomerne.

4
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Poznámky k riadnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2008

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného 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.
e)

Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom
A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje metódou FIFO.

f)

Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára
k pohľadávkam, pri ktorých je odôvodnený predpoklad, že Spoločnosť nebude schopná
zinkasovať všetky dlžné čiastky v súlade s pôvodnými podmienkami splatnosti.
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.
f. a) Pohľadávky na poistnom
K dátumu účtovnej závierky boli zaúčtované predpisy na poistnom, ktoré podľa akruálneho
princípu patria do účtovného obdobia, aj keď pohľadávka nebola ešte splatná.
Opravné položky boli zhodnotené podľa veku pohľadávky, t.j. podľa lehoty omeškania
a podľa stavu platiteľa.
Metóda tvorby opravných položiek na poistnom
Platiteľ

v konkurze

Obdobie

%

do 2003
2004
2005
2006
do 11/2007
12/2007 – 2/2008
3/2008 - 5/2008
6/2008—8/2008
od 9/2008

5

exekúcia

ostatní

%

%

100%

100%

100%

90%
90%
90%

95%
90%
90%

100%
100%
45%

90%
75%
50%

80%
40%
40%

20%
10%
10%

25%
0%

25%
0%

10%
0%
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Pohľadávky voči individuálnym platiteľom
Spoločnosť eviduje v rámci pohľadávok zo zdravotného poistenia vykázaných na riadku 24
súvahy (viď. bod 6) pohľadávky voči individuálnym platiteľom. Hoci spontánna miera
plnenia týchto pohľadávok dlžníkmi je nižšia ako priemerná úspešnosť výberu poistného,
Spoločnosť nepovažuje vychádzajúc z § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. za metodicky
správne zvyšovať vytvorené opravné položky k týmto pohľadávkam bez titulu rizika
prechodného zníženia hodnoty, pretože:
• poisťovňa dlhodobo považuje pohľadávky voči individuálnym platiteľom (fyzickým
osobám) vzhľadom na povahu týchto dlžníkov za bonitné,
• vzhľadom na zákonom určené lehoty premlčania (5 až 10 rokov) nehrozilo a ani
nehrozí ich premlčanie,
• vymáhanie nezaplatených preddavkov na poistnom je efektívnejšie „spojiť“
s vymáhaním nedoplatkov z ročného zúčtovania od jednotlivých individuálnych
platiteľov, ktoré do polovice roku 2008 ani nebolo možné vymáhať pre absentujúce
metodické usmernenie (a rozhranie) Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ďalej len „UDZS“), t.j. nebolo možné podávať návrhy na platobné
výmery na nedoplatky z ročného zúčtovania, ktoré sú právoplatné nevyhnutným
exekučným titulom na ich vymáhanie exekúciou,
• v poisťovni naďalej prebiehali časovo a personálne náročné prípravné aktivity na
zabezpečenie efektívneho vymáhania pohľadávok na základe správnych
a aktuálnych dát a intenzívnej IT podpory (napr. centralizácia pôvodných
informačných systémov; obstaranie nového produkčného informačného systému),
• aktíva vo forme vymožiteľných pohľadávok majú pre poisťovňu v čase
prekapitalizovania vyšší potenciál generovania dodatočných výnosov a peňažných
tokov (úrok z omeškania vo výške 2,5-násobku základnej sadzby NBS) ako voľné
peňažné zdroje na bankových účtoch spoločnosti.
f. b) Pohľadávky na pokutách, poplatkoch z omeškania a poplatkoch za nesplnenie
oznamovacej povinnosti
Na základe právoplatných platobných výmerov vystavených na základe zákona č. 273/1994
Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, v znení neskorších
predpisov boli prevzaté z bývalej poisťovne zaúčtované pohľadávky na pokutách,
poplatkoch z omeškania a poplatkoch za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Platobné
výmery boli vystavené len na pohľadávky na poistnom a poplatkoch z omeškania
maximálne po obdobie 12/2004. Pohľadávky na preddavkoch na poistnom a úrokoch
z omeškania od obdobia 1/2005 poisťovňa už mohla uplatniť len prostredníctvom UDZS.
Na rizikové pohľadávky na pokutách poplatkoch z omeškania a poplatkov za nesplnenie
oznamovacej povinnosti boli vytvorené opravné položky.
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Tvorba opravných položiek k pohľadávkam na pokutách, poplatkoch z omeškania
a poplatkoch za nesplnenie oznamovacej povinnosti bolo zhodnotená podľa veku
pohľadávky a bola nasledovná:
Obdobie
do 2003
do 2005
do 2006
od 2007

%
100%
95%
90%
80%

f. c) Pohľadávky na regresných náhradách
Voči tretím osobám poisťovňa eviduje pohľadávky ako náhrady za náklady vynaložené na
zdravotnú starostlivosť poskytnutú v dôsledku protiprávneho konania tretích osôb.
Pohľadávky sú potvrdené súdnymi rozhodnutiami. Opravné položky boli vytvorené vo
výške 80 %.
g)

Prepočet cudzích mien
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska, a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku
dňu, 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 slovenskú menu používa kurz, za ktorý
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

h)

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

i)

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.

j)

Technické rezervy
V súlade s požiadavkami § 6, ods. 11 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:
j. a)

Rezerva za zdravotnú starostlivosť, ktorá ku dňu účtovnej závierky nebola
uhradená

Rezerva je tvorená vo výške hodnoty faktúr, ktoré boli do Spoločnosti doručené, ale ku dňu
zostavenia účtovnej závierky, tieto faktúry neboli spracované. Odhad bol stanovený na
základe operatívnej evidencie.
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j. b)

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

Rezerva je tvorená vo výške odhadu nevyfakturovaných výkonov u jednotlivých PZS (tzn.
na úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá, ale Spoločnosti nebol doručený
účtovný doklad). Odhad bol stanovený na základe operatívnej evidencie.
j. c)

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

Rezerva je tvorená vo výške predpokladaných nákladov na úhradu zdravotnej starostlivosti
poskytnutej kmeňovým poistencom v krajinách Európskej únie so zohľadnením skutočných
výkonov poskytovateľov v štátoch EÚ.
j. d ) Rezerva na úhradu za zdravotnú starostlivosť poistencom zaradeným do
zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
(transplantácie, finančne náročná liečba, plánované hospitalizácie, plánovaná
kúpeľná liečba)
Rezerva je tvorená na základe zoznamu poistencov nahlásených príslušným PZS a
schválenej 2 mesiace pred dátumom účtovnej závierky, t.j. do 31.10. Vypočítaná je vo
výške súčtu násobkov počtu poistencov zaradených v zoznamoch a ceny obvyklej za
poskytovanú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých chorôb. Zostávajúca časť do konca
roka je vykázaná v podsúvahe.
Rezerva na plánované hospitalizácie je tvorená na základe zoznamu poistencov nahlásených
príslušným PZS na hospitalizáciu v systéme hospiCOM, doposiaľ neschválených.
Nezahrňujú sa hospitalizácie, ktoré boli ku dňu vytvorenia technickej rezervy nahlásené
menej ako 30 kalendárnych dní vopred. Rezerva je tvorená vo výške odhadovaných
nákladov na plánované hospitalizácie.
k)

Ostatné rezervy
Spoločnosť vykazuje rezervy na súčasné záväzky vyplývajúce z minulých udalostí, ak je
pravdepodobné, že tieto záväzky bude musieť splniť.
k. 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, ktorú vedie generálny právny
poradca Spoločnosti. 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.
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k. b) Krátkodobé rezervy
Spoločnosť účtovala: krátkodobú rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov
pripadajúce na obdobie 2008 a na nevyplatené odmeny zamestnancom (tzv. ročný bonus)
vrátane zákonných sociálnych nákladov, rezervu na nezamestnávanie ZŤP a rezervu na
overenie účtovnej závierky.
k. c) Rezerva na odchodné
Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri
odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku.
Vzhľadom na vek zamestnancov spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je
významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.
l)

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.

m)

Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v
priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z
výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné
položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu. pri sadzbe 19%. Daňový
záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v
priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú nižšie
ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výsledný daňový záväzok.
Slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov
a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov
a predpisov pri ich uplatňovaní pri rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej
závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

n)

Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a)
b)

rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
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.
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o)

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.

p)

Udalosti, ktoré nastali 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, sú dôsledky týchto udalostí popísané v Poznámkach k účtovnej
závierke, ale nie sú zaúčtované v účtovným výkazoch.
3.

NEHMOTNÝ MAJETOK
Goodwill
tis. Sk

Obstaranie
nehmotného
Softvér
majetku
tis. Sk
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

Obstarávacia cena 31. december 2007
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena 31.decembru 2008

34 820
34 820

174 264
-2 321
171 943

62 830
-18 262
44 568

209 084
62 830
-20 583
251 331

Oprávky 31. december 2007
Prírastky
Úbytky
Oprávky 31. decembru 2008
Zostatková hodnota 31. decembru
2008

19 586
8 705
28 291

139 452
25 186
-2 321
162 317

0
0

159 038
33 891
-2 321
190 608

6 529

9 626

44 568

60 723

4.

POZEMKY, STAVBY A HMOTNÝ HNUTEĽNÝ MAJETOK

Obstarávacia cena 31. december 2007
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena 31.decembru 2008
Oprávky a opravné položky
31.december 2007
Prírastky
Úbytky
Oprávky k 31. decembru 2008
Zostatková hodnota 31. decembru
2008

10

Pozemky
tis. Sk

Stavby
tis. Sk

Obstaranie
majetku
tis. Sk

Spolu
tis. Sk

1 564
1 564

36 656
286
36 942

0
0

38 220
286
38 506

0
0

3 012
2 397
5 409

0
0

3 012
2 397
5 409

1 564

31 533

0

33 097
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Stroje a
zariadenia
tis. Sk

Dopravné
prostriedky
tis. Sk

Ostatný
hnuteľný
majetok
tis. Sk

Obstaranie
hnuteľného
majetku
tis. Sk

Obstarávacia cena 31. december 2007
Prírastky
Úbytky
Obstarávacia cena 31.decembru 2008

101 485
3 086
-10 693
93 878

55 394
3 366
-10 129
48 631

12 541
-1 808
10 733

547
6 191
-6 738
0

Oprávky 31. december 2007
Prírastky
Úbytky
Oprávky k 31. decembru 2008
Zostatková hodnota 31. decembru
2008

79 297
8 682
-10 447
77 532

25 909
11 350
-6 750
30 509

12 027
63
-1 791
10 299

0
0

169 967
12 643
-29 368
153 242
117 233
20 095
-18 988
118 340

16 346

18 122

434

0

34 902

5.

Spolu
tis. Sk

POKLADNIČNÉ HODNOTY A BANKOVÉ ÚČTY

Pokladničná hotovosť
Ceniny
Peniaze na ceste
Bankové účty
Spolu pokladničné hodnoty a bankové účty

Súvahový
riadok č.
50
50
50
51
50

31. december
2008
tis. Sk
0
214
0
982 432

31. december
2007
tis. Sk
156
343
280
3 069 691

982 646

3 070 470

Ako finančné účty sa vykazujú peniaze v pokladni a účty v bankách. Účtami v bankách
môže spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaných vkladov v objeme 915 190 tis.
Sk, s ktorými mohla Spoločnosť disponovať 5.1.2009.
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6.

POHĽADÁVKY A PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV

Prehľad pohľadávok je nasledovný:
Súvahový
riadok č.
Pohľadávky zo zdravotného poistenia:
- preddavky poistného a platobné výmery
- z ročného zúčtovania poistného
- odhady poistného na nespracované
a nedodané doklady
- zo sankčných opatrení
- z regresných náhrad
- voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti
- voči Úradu pred dohľad nad zdrav.
starostlivosťou
Celkom pohľadávky z verejného
zdravotného poistenia, brutto
- opravné položky k pohľadávkam
zo zdravotného poistenia
- opravné položky k pohľadávkam voči
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Spolu pohľadávky z verejného zdravotného
poistenia, netto

Ostatné pohľadávky:
- daň z príjmov
- odložená daňová pohľadávka
- ostatné pohľadávky

24
24
24
24
24
27
32

24
27
23

40
40
40

Spolu ostatné pohľadávky, brutto

31. december
2008
tis. Sk

31. december
2007
tis. Sk

1 230 374
63 569

1 269 280
123 492

1 462 945
503 871
59 649

1 186 515
502 704
16 208

114 696

78 408

65 416

45 026

3 500 520

3 221 633

-1 485 326

-1 490 669

-2 862

-2 862

2 012 332

1 728 102

0
10 990
8 841

15 551
3 699
13 903

19 831

33 153

- opravné položky k ostatným pohľadávkam
Spolu ostatné pohľadávky, netto

40
40

-836
18 995

-5 891
27 262

Pohľadávky celkom

22

2 031 327

1 755 364

1 240 378
53 565

847 539
471 245

Po lehote splatnosti voči platiteľom poistného
V lehote splatnosti voči platiteľom poistného

Pozn. veková štruktúra pohľadávok zo zdravotného poistenia voči poisteným nezahŕňa odhad
poistného.
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Prehľad prechodných účtov aktív je nasledovný:
Súvahový 31. december 2008
tis. Sk
riadok č.
Účty časového rozlíšenia - aktíva:
-príspevok na činnosť UDZS
- nájomné
- propagačné poukážky
- príjmy budúcich období
- nábor poistencov
- ostatné

7.

31. december 2007
tis. Sk

56
54
56
56
56
56

60 203
6 936
42 738
25
160 196
2 518

42 750
7 820
54 728
3 820
190 340
1 640

53

272 616

301 098

VLASTNÉ IMANIE
K 31. decembru 2007 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z:
•

1000 kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie: 1 500 000 Sk

•

60 405 kmeňových akcií v menovitej hodnote 15 000 Sk

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke (v tis. Sk):
Výsledok
hospodárenia
Zákonný
minulých
rezervný fond
rokov

Základné
imanie

31. december 2007
Rozdelenie výsledku
hospodárenia
Zníženie Základného
imania
Výsledok bežného
obdobia
31. december 2008

Výsledok
hospodárenia
bežného
účtovného
obdobia

Celkom

2 406 075

20 000

102 116

466 945

2 995 136

-

46 695

-102 116

-466 945

-522 366

-1 924 860

-

-

-

-1 924 860

-

-

-

489 140

481 215

66 695

0

489 140

489 140
0
1 037 050

K 31. decembru 2008 základné imanie Spoločnosti pozostávalo z:

13

•

1000 kmeňových akcií v menovitej hodnote jednej akcie: 300 000 Sk

•

60 405 kmeňových akcií v menovitej hodnote 3 000 Sk
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Dňa 3. apríla 2008 riadne valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o rozdelení zisku za rok
2007 a o nerozdelenom zisku minulých rokov nasledovne:
a) na doplnenie rezervného fondu vo výške 46 694 534,71 Sk v zmysle § 217 ods. 1
Obchodného zákonníka,
b) na výplatu dividend akcionárom v súhrnnej výške 522 366 716,32 Sk (suma 420
250 812,39 Sk z výsledku hospodárenia za rok 2007 a 102 115 903,93 Sk nerozdelený zisk
minulých rokov).
Výplata dividend akcionárom bola zrealizovaná dňa 23. apríla2008.
Na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti zo dňa 17.09.2008 rozhodol jediný akcionár
Spoločnosti dňa 23.10.2008 o znížení základného imania na hodnotu 481 215 tis. Sk.
8.

TECHNICKÉ A OSTATNÉ REZERVY

Technické rezervy

Rezerva na neuhradenú zdravotnú
starostlivosť
Rezerva na nevyfakturované
výkony za zdravotnú starostlivosť
'- z toho na liečbu v Európskej
únii
Rezerva na nevyfakturovanú
zdrav. starostlivosť na schválené
transplantácie (čakacie listy)
Rezerva na nevyfakturovanú
zdrav. starostlivosť na schválený
ŠZM a finančne náročnú liečbu
(čakacie listy)
Rezerva na nevyfakturovanú
zdrav. starostlivosť na plánované
hospitalizácie (čakacie listy)
Rezerva na nevyfakturovanú
zdrav. starostlivosť na plánovanú
kúpeľnú starostlivosť (čakacie
listy)

Spolu

31. december
2007
tis. Sk

Tvorba
tis. Sk

Čerpanie
tis. Sk

31. december
2008
tis. Sk

0

912 537

0

912 537

604 840

982 593

-604 840

982 593

1 415

2 086

-1 415

2 086

8 760

3 700

-8 760

3 700

46 712

36 312

-46 712

36 312

12 014

115 391

-11 894

115 511

11 002

16 667

-11 002

16 667

683 328

2 067 200

-683 208

2 067 320

Prehľad tvorby a čerpania ostatných rezerv:
Ostatné rezervy

Súdne spory
Spolu

14

31. december
2007
tis. Sk
28 359

Tvorba
tis. Sk
16 087

Čerpanie
tis. Sk
0

31. december
2008
tis. Sk
44 446

28 359

16 087

0

44 446
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9.

ZÁVÄZKY A PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV
31. december 2008
tis. Sk

31. december
2007
tis. Sk

88

19 691

1 301 584

91

105 319

184 700

93

371

5 314

84

125 381

1 491 598

107
106
106

32 886
36 962
9 901

1 974
24 551
15 330

108
106
106
106

7 493
12 799
943
8 220

7 815
13 729
1 659
1 121

Spolu ostatné záväzky

106

109 204

66 179

Záväzky spolu

88

234 585

1 557 777

3 344

50 454

186

15 006

16 161

1 236 124

Súvahov
ý riadok
č.
Záväzky z verejného zdravotného
poistenia:
- voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti – tuzemsko
- záväzky voči inej zdravotnej poisťovni
z prerozdelenia poistného
- záväzky voči UDZS
Spolu záväzky z verejného zdravotného
poistenia
Ostatné záväzky
- záväzky z daní z príjmu
- krátkodobé rezervy
- záväzky voči dodávateľom
- záväzky zo sociálneho a zdravotného
poistenia
- záväzky voči zamestnancom
- sociálny fond
- iné ostatné záväzky

Po lehote splatnosti voči poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti
Po lehote splatnosti voči poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti - poplatky z
omeškania
V lehote splatnosti voči poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti

Pozn. veková štruktúra záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na riadku 88.
Prehľad prechodných účtov pasív je nasledovný:
Súvahový 31. december 2008
tis. Sk
riadok č.
Účty časového rozlíšenia - pasíva
- výdavky budúcich období - priamy nákup liekov
- ostatné

15

31. december 2007
tis. Sk

110
110

33 213
-

319

110

33 213

319
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10.

ODLOŽENÁ DAŇ

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
31. december 2008

31. december 2007

tis. Sk

tis. Sk

44 446
-16 836
29 545
685
57 840

28 359
-7 734
0
-1 155
19 470

19%

19%

10 990

3 699

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou,
z toho:
- rezerva na súdne spory
- dlhodobý majetok
- rezerva na bonusy
- ostatné
Spolu
Sadzba dane
Odložená daňová pohľadávka

tis. Sk
Stav k 31. decembru 2007
Stav k 31. decembru 2008
Zmena

11.

3 699
10 990
7 290

ÚDAJE O TECHNICKÝCH VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Poistenie podľa skupín poistenia
Poisťovňa členila priame poistenie na nasledovné skupiny poistenia:
Poistenie

- poistné
- očakávané poistné
- poistné platené štátom
- poistné z ročného zúč. poistného
Spolu

16

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

8 635 055
1 462 945
4 891 931
83 547

8 157 140
1 186 515
3 752 724
167 215

15 073 478

13 263 594
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Ostatné technické výnosy

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

40 565

31 234

- použitie opravných položiek k pohľadávkam poistné a sankcie
- úroky
- ostatné technické výnosy

118 103

-

98 773
-2 762

110 497
1 758

Spolu

254 679

143 489

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

- náklady na poistné plnenia
- zmena stavu technickej rezervy

11 588 057
1 383 991

10 511 838
292 029

Spolu

12 972 048

10 803 867

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

961 715
112 758
42 749
29 589

1 072 303
146 800
36 872
25 059

39 513

52 776

1 186 324

1 333 810

- služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Náklady na poistné plnenia

Ostatné technické náklady

- náklady na prerozdelenie poistného
- tvorba opravných položiek k pohľadávkam
- príspevok na činnosť UDZS
-príspevok na činnosť operačných stredísk
tiesňového volania Ministerstvo zdravotníctva SR
- ostatné technické náklady
Spolu

17
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Správna réžia

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

Personálne a mzdové náklady
Náklady na ostatné služby
Výpočtová technika a služby IT
Nájomné budov a objektov
Výkony pôšt a telekomunikácií
Odpisy
Marketingové náklady - reklama
Spotreba materiálu
Propagačné poukážky
Spotreba energie
Náklady na reprezentáciu
Náklady na stravovanie
Náklady na opravy a údržbu
Náklady na pracovné cesty
Náklady na školenia
Náklady na právne poradenstvo
Náklady na poistenie
Náklady na audit
Ostatné poplatky
Poskytnuté členské príspevky

278 516
71 331
35 161
46 939
23 397
20 096
16 966
12 680
11 997
6 581
6 201
4 897
3 761
3 658
1 829
1 776
1 659
1 255
1 073
0

297 485
39 910
67 233
50 229
39 149
21 194
56 749
22 133
10 446
7 369
1 584
5 433
3 511
5 032
1 307
2 141
2 380
1 342
1 686
21 982

Spolu

549 773

658 295

12.

ÚDAJE O NETECHNICKÝCH VÝNOSOCH A NÁKLADOCH

Ostatné výnosy
Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

- použitie rezerv - súdne spory
- použitie rezerv - správna činnosť
- použitie opravnej položky k pohľadávka,
- výnosy z predaného majetku
- ostatné výnosy

0
23 665
5 055
604
60 976

29 405
32 709
0
1 707
9 936

Spolu

90 300

73 757

18
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Ostatné náklady
Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

- náklady na tvorbu rezerv - súdne spory
- náklady na tvorbu rezerv - správna činnosť

16 087
36 200

23 836

- poplatky z omeškania
- kurzové rozdiely
- odpisy softvéru
- odpisy goodwillu
- ostatné náklady

114
589
25 185
8 705
6 240

1 535
68
30 321
8 705
25 363

Spolu

93 120

89 828

Dane

Od 1.1. do
31.12.2008
tis. Sk

Od 1.1. do
31.12.2007
tis. Sk

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Základ dane
Odpočet daňovej straty
Základ dane po odpočítaní daňovej
straty
Daňovo neuznané náklady

617 122
75 361
28 307
664 176
0

593 395
85 154
43 599
634 950
-125 747

664 176
126 193

509 203
96 749

Splatná daň
Daň z príjmov - dorubky
Odložená daň
Celková vykázaná daň

126 193
9 078
-7 290
127 981

96 749
0
29 701
126 450

13.

SPRIAZNENÉ OSOBY

Akcionári a členovia orgánov spoločnosti sú uvedení v bode 1, časti c, d, e.
Hlavný 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.

19
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Prehľad transakcií voči spriazneným osobám k 31.12.2007 bol nasledovný:
Spoločnosť v skupine
mediworx software solutions, a.s.
Penta Investments, s.r.o.
Digital Park Einsteinova, a.s.
Slovenský investičný holding, s. r. o.
Privatbanka, a.s.
Spolu:

Záväzky
2 277

Pohľadávky
30

Náklady
56 481
24
556
1 200
2

Výnosy
590

30

58 263

590

1 200

3 477

Prehľad transakcií voči spriazneným osobám k 31.12.2008 bol nasledovný:
Spoločnosť v skupine
mediworx software solutions, a.s.
Digital Park Einsteinova, a.s.
ProHealth, a.s.
DÔVERA, a.s. v likvidácii
ProCare, a.s.
FAJNE, a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED
o.z.
Penta Investments Limited
Spolu:

Záväzky
3 213

Pohľadávky

26
129

6
1 612
67

524
3 866

14.

Náklady
80 101
521

Výnosy
100
902
1
30

43 490
26

125 797

1 033

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 interpretovať. Mieru tejto
neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov, preto spoločnosť
nedokáže formulovať predpoklad, aký bude výsledok tejto kontroly a tým ani jeho vplyv na
túto účtovnú závierku.
Na základe daňovej kontroly za rok 2005 vydal správca dane dodatočný platobný výmer
číslo 500/230/9724/08/Adač zo dňa 11.04.2008, ktorým (i) vyrubil Spoločnosti za príslušné
zdaňovacie obdobie rozdiel dane z príjmov, (ii) znížil Spoločnosti daňovú stratu a (iii) určil
Spoločnosti základ dane, z čoho vyplynula dodatočne odvedená daň vo výške 9 056 tis. Sk.
Proti tomuto dodatočnému platobnému výmeru podala Spoločnosť odvolanie. Daňové
riaditeľstvo Slovenskej republiky dodatočný platobný výmer potvrdilo. Toto rozhodnutie
Spoločnosť napadla žalobou, o ktorej nebolo ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok
2008 Spoločnosti doručené žiadne rozhodnutie.
V prípade rozhodnutia v prospech spoločnosti bude dodatočný odvod dane spoločnosti
vrátený. V prípade negatívneho rozhodnutia môže vzniknúť spoločnosti dodatočný daňový
spor o dodatočnom podmienenom záväzku z titulu rozdielu na dani a možných pokút za
roky 2006 a 2007 vo výške maximálne 121 mil. Sk.
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15.

POLOŽKY PODSÚVAHY

Na podsúvahových účtoch v zmysle § 67, Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania, účtuje Spoločnosť o majetku a záväzkoch, o ktorých
Spoločnosť neúčtuje na súvahových účtoch, ale sú podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie Spoločnosti.
Spoločnosť na podsúvahových účtoch vykazuje:
31. december
2008
tis. Sk

31. december
2007
tis. Sk

29 783

52 277

- zdravotné pomôcky obstarané
a zapožičané poistencom
- drobný hmotný majetok účtovaný do
spotreby materiálu
- drobný nehmotný majetok účtovaný
priamo do nákladov
- premlčaný záväzok
- rezerva na sporové konania

23 373

22 716

22 239
22 005
29 902

20 981
22 005
25 003

- predpokladané náklady na úhradu za
plánovanú zdravotnú starostlivosť pre
poistencov zaradených v zoznamoch do
dvoch mesiacov od dňa zaradenia

121 733

95 071

16.

UDALOSTI PO SÚVAHOVOM DNI
Po dni, ku ktorému bola účtovná závierka zostavená, nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré
by v nej neboli zohľadnené a mali by významný vplyv na verné zobrazenie skutočností
obsiahnutých v účtovnej závierke.
V Bratislave, 2.3.2009

....................................
JUDr. Martin ŠIMUN
Ing. Mgr. Radomír VEREŠ

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

Ing. Miroslava TOMAŠEKOVÁ

Podpisový záznam štatutárneho Podpisový záznam fyzickej
orgánu alebo člena štatutárneho osoby zodpovednej za
orgánu účtovnej jednotky
zostavenie účtovnej závierky
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