Výročná správa za rok 2007

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
2007

Bratislava 3. apríl 2008

1

Výročná správa za rok 2007

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Obsah
1.

Príhovor predsedu predstavenstva

3

2.

Základné údaje

4

3.

Udalosti roku 2007

5

4.

Čísla roku 2007

7

5.

Profil spoločnosti

8

6.

7.

Vízia a jej piliere

8

Charakteristika spoločnosti

8

Aktuálna akcionárska štruktúra

10

Organizačná štruktúra

10

Predstavenstvo a výkonný manažment

11

Dozorná rada

12

Zamestnanci

12

Prostredie

13

Regulácia

13

Vývoj na trhu

14

Ocenenia

16

Produkty a služby

16

Spoločenská zodpovednosť

18

Výsledky (Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku)

19

Finančná situácia

19

Poistné na verejné zdravotné poistenie

19

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

20

Ostatné relevantné údaje

20

Účtovná závierka

21

Súvaha

21

Výkaz ziskov a strát

22

Poznámky

23

Správa audítora

23

Osobitné udalosti

24

Návrh na rozdelenie zisku

24

8.

Očakávaný vývoj

24

9.

Kontrolná činnosť

25

Kontrola platiteľov poistného

25

Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

26

Vnútorná kontrola

27

10.

Poznámka

28

11.

Zoznam príloh

28

2

Výročná správa za rok 2007

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
1. Príhovor predsedu predstavenstva

Rok 2007 bol pre nás rokom dvoch tvárí. Stretli sa v ňom odlišné pohľady, rozdielne filozofie. Štátny
paternalizmus verzus privátne vlastníctvo. Ich konfrontácia, bohužiaľ, tlmí pozitívne výsledky, ktoré by
naši klienti, zamestnanci, zmluvní partneri, akcionári aj širšie okolie mohli reálne pocítiť. Verím totiž, že
máme potenciál takéto benefity prinášať.
V minulom roku sme naštartovali proces, na ktorého konci vidím úspešnú a modernú súkromnú
zdravotnú poisťovňu. Takú, v ktorej poistenci jasne cítia, že za zaplatené odvody získavajú skutočnú
hodnotu. Podarilo sa nám zvládnuť náročné zlučovanie so zdravotnou poisťovňou SIDERIA.
V priebehu roka sme ako jediní na trhu prekročili stotisícovú hranicu v počte získaných poistencov.
Náš trhový podiel narástol a potvrdili sme tak líderskú pozíciu najväčšej súkromnej zdravotnej
poisťovne na Slovensku. Postupne sme predstavili produkty zamerané na prevenciu pred čoraz
rozšírenejšími a nebezpečnými chorobami. Aktívne sme sa zapájali do odborných diskusií v sektore
zdravotníctva. V rámci Združenia zdravotných poisťovní SR sme sa snažili formovať prostredie žičlivé
pre spolunažívanie poisťovní, zdravotníkov, štátu a ďalších subjektov v prospech poistencov
a pacientov.
Pred Vianocami sme prijali novú víziu spoločnosti. Stanovili sme si jej piliere aj strategické ciele na
najbližšie roky. Vízia, piliere i ciele sú jednoduché, jasné a zrozumiteľné posolstvá. Ich čaro nie je vo
forme, ale v obsahu.
Ten začíname napĺňať. Robíme prvé kroky, aby sme sa správali zodpovedne, efektívne a inovatívne.
Začali sme u seba doma. Upravujeme a nanovo nastavujeme vnútorné procesy aj informačný systém,
budujeme tím motivovaných odborníkov a profesionálov. Len tak sa budeme môcť kvalitnejšie starať
o našich klientov a rásť.
Všetky tieto kroky robíme v podmienkach, ktoré nie sú naklonené súkromným zdravotným
poisťovniam a súkromným investorov v zdravotníctve vo všeobecnosti. Celý minulý rok sme sa
diskusiou, pripomienkovaním aj iniciatívnymi návrhmi pokúšali zabrániť zhoršovaniu legislatívnych
noriem v slovenskom zdravotníctve. Bitku sme prehrali, som však presvedčený, že vojnu nie. Musíme
rešpektovať nové paragrafy a schválené novely zákonov. Napriek tomu, že sme presvedčení, že
nezlepšia zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Ani neposilnia motiváciu štátnych subjektov byť
efektívnejší a kvalitnejší. A privátnym spoločnostiam nenechajú dostatočný priestor, aby túto motiváciu
naplno rozvinuli.
Napriek tomu verím, že súkromný kapitál a súkromné zdravotné poisťovne svoje miesto na trhu majú
a že to dokážu. V roku 2008 pre to urobíme maximum.

JUDr. Martin ŠIMUN
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
2. 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
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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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
3.

Udalosti roku 2007

Január
• DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s., a SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s., sa zlúčili, vznikla
DÔVERA, zdravotná poisťovňa (ďalej „zdravotná poisťovňa“, „spoločnosť“, „poisťovňa“ alebo
„zdravotná poisťovňa DÔVERA“)
•

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, inštitúcia dohliadajúca aj na výkon verejného
zdravotného poistenia, má nového predsedu – vláda odvolala Jána Gajdoša a vymenovala
Richarda Demoviča

Február
• Zdravotná poisťovňa DÔVERA intenzívne rokuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
o cenách a zmluvných podmienkach na rok 2007
Marec
• Zdravotná poisťovňa DÔVERA sa pridala k preventívnej kampani Ľahší život
Apríl
•
Máj

Jún

•

Vedenie poisťovne schválilo Etický kódex pri prijímaní prihlášok poistencov

•
•

Štát prestal platiť za svojich poistencov 5 % z vymeriavacieho základu, platby klesli na 4 %
Zdravotnícka verejnosť reprezentovaná 24 odbornými, profesijnými a stavovskými
organizáciami dosiahla široký konsenzus a dohodla sa na prioritách pre sektor zdravotníctva

•
•

Klienti poisťovne môžu využívať nadštandardnú službu Hepatitída
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zvýšení jej základného imania, schválilo
individuálne účtovné závierky, výročné správy o hospodárení a výročné správy spoločností
DÔVERA, zdravotná poisťovňa, a.s., a SIDERIA zdravotná poisťovňa, a.s., za rok 2006
Zdravotná poisťovňa zverejnila verejnoprospešnú výzvu zameranú na podporu prevencie
rakoviny hrubého čreva a konečníka

•
Júl

Klientky zdravotnej poisťovne DÔVERA majú k dispozícii nadštandardnú službu Mamografy
v 27 partnerských zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku

•

2. 7. uplynula zákonná lehota na podanie ročného zúčtovania odvodov na zdravotné poistenie
za rok 2006

August
• Spoločnosť zmenila sídlo
•
•

Zdravotná poisťovňa predstavila službu Elektronická pobočka, ktorá poistencom umožní
vybaviť istú agendu prostredníctvom webu
Poisťovňa aktívne podporila občiansku iniciatívu Za pluralitné a rovnoprávne zdravotníctvo

September
• Poisťovňa získala v nezávislom hodnotení zdravotných poisťovní od Stredoeurópskeho
inštitútu pre zdravotnú politiku HPI najvyšší možný rating A, zabezpečuje najvyššiu finančnú
ochranu a najlepší klientsky servis
• Do 31. 9. bolo možné zmeniť zdravotnú poisťovňu s účinnosťou od 1. 1. 2008, urobilo tak
232 145 občanov, z toho vyše 107-tisíc si vybralo zdravotnú poisťovňu DÔVERA
•

Okresný súd Bratislava I uzavrel ojedinelý prípad trestného činu podvodu lekára voči
zdravotnej poisťovni DÔVERA. Aj vďaka prepracovaným kontrolným činnostiam poisťovne sa
podarilo odhaliť a dokázať, že lekárka zneužívala poistencov a predpisovala na nich
neoprávnene lieky za vyše 1 mil. Sk
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•

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Vyvrcholila iniciatíva Za pluralitné a rovnoprávne zdravotníctvo, a to odovzdaním vyše 155tisíc platných podpisov občanov do Národnej rady SR

Október
• Zdravotná poisťovňa sprístupnila poistencom bezplatné očkovanie proti chrípke
• 31. 10. uplynula zákonná lehota na vyrovnanie záväzkov a pohľadávok z ročného zúčtovania
s platiteľmi poistného
•

Národná rada SR prijala novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá s účinnosťou od 1.
1. 2008 znižuje limit výdavkov na prevádzku zdravotných poisťovní a zakazuje im slobodne
nakladať s kladným výsledkom hospodárenia

November
• JUDr. Martin Šimun vystriedal na poste generálneho riaditeľa poisťovne a predsedu
predstavenstva zdravotnej poisťovne Ing. Patrika Mozolu
• Zdravotná poisťovňa DÔVERA získala 2. miesto v súťaži Zlatá minca 2007 v kategórii
Zdravotné poistenie
•

30. 11. uplynula zákonná lehota na ročné zúčtovanie so štátom

December
• Zdravotná poisťovňa DÔVERA prijala novú víziu, strategické piliere a strategické ciele do roku
2010
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4.

763 423
858 426
16 %
2
30 %
56 %
10 700
10,8 mld. Sk
21 %
3,46 mld. Sk
86 %
854 872
13,26 mld. Sk
2,4 mld. Sk
25,78 %
989 mil. Sk
25 mil. Sk

526
80
153 014
17 100
1 728
1,5 mil. Sk

nevyčísliteľné

Čísla roku 2007

klienti
poistencov k 1. 1. 2007
poistencov k 1. 1. 2008
podiel na trhu verejného zdravotného poistenia k 1. 1. 2008
pozícia medzi zdravotnými poisťovňami na Slovensku v roku 2007
podiel
zdravotnej
poisťovne
v jej
najsilnejšom
Košickom
samosprávnom kraji k 1. 1. 2008
podiel poistencov štátu na všetkých poistencoch v roku 2007
zdravotná starostlivosť
zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2007
náklady na zdravotnú starostlivosť v roku 2007
podiel nákladov na hospitalizácie z celkových nákladov na zdravotnú
starostlivosť v roku 2007
náklady na lieky v roku 2007
medziročný nárast uhradenej ceny za transplantáciu pre poistencov
zdravotnej poisťovne DÔVERA v roku 2007
zaplatených preventívnych prehliadok v roku 2007
financie
celkový predpis poistného v roku 2007
základné imanie zdravotnej poisťovne DÔVERA k 31. 12. 2007
miera platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne DÔVERA
v decembri 2007, čím minimálnu mieru určenú zákonom prekročila
8,6-násobne
mesačný a ročný odvod zdravotnej poisťovne do prerozdeľovania,
zabezpečujúceho solidaritu medzi poisťovňami na trhu
príspevok na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej
služby
produkty a služby
zamestnancov k 31. 12. 2007
pobočiek k 31. 12. 2007
telefonátov na bezplatnú zákaznícku linku v roku 2007
aktívnych používateľov elektronických služieb (vrátane poistencov,
platiteľov a poskytovateľov)
preventívnych vyšetrení v rámci služby Mamografy
dar trom detským fakultným nemocniciam v Bratislave, Banskej
Bystrici a Košiciach

každý zachránený ľudský život
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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
5. Profil spoločnosti
5.1.

Vízia a jej piliere

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

5.2.

Charakteristika spoločnosti

zdravotná poisťovňa, a.s., je najväčšia súkromná a druhá najväčšia zdravotná poisťovňa na
slovenskom trhu verejného zdravotného poistenia. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
V starostlivosti o zdravie poistencov nadväzuje na 12-ročnú tradíciu svojich predchodcov.

DÔVERA

Úroveň kvality a motivácie ľudských zdrojov, informačný systém, stabilný poistný kmeň a silné
kapitálové zázemie predstavujú záruku jej budúceho rozvoja. A to v súlade s víziou byť najlepšou a
najväčšou neštátnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
Poisťovňa vstúpila do roku 2007 po intenzívnych prípravách na zlúčenie so spoločnosťou SIDERIA
zdravotná poisťovňa, a.s. Tá k 1. 1. 2007 zanikla bez likvidácie a bola vymazaná z obchodného
registra. Jej univerzálnym právnym nástupcom sa stala DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
V priebehu roka si poisťovňa posilnila trhový podiel. Rok 2008 začala so 16-percentným podielom v
sektore verejného zdravotného poistenia. O najviac klientov sa stará v Košickom, Prešovskom a
Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Tabuľka č. 1
Kraj
Košický
Banskobystrický
Prešovský
Nitriansky
Bratislavský
Žilinský
Trenčiansky
Trnavský
Spolu

Poistenci k
1.1.2007
202 008
130 816
136 736
112 033
67 361
48 901
32 908
32 081
763423

Trhový podiel k
1.1.2007 (%)
26
20
17
16
11
7
5
6
14
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Poistenci k
1.1.2008
227 945
156 937
164 188
120 257
70 352
50 281
34 841
33 605
858 426

Trhový podiel k
1.1.2008 (%)
30
24
21
17
12
7
6
6
16
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Graf č. 1
Regionálna štruktúra poistného kmeňa k 1.1.2008

6%

Košický kraj

4%

4%

27%

8%

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Bratislavský kraj

14%

Žilinský kraj
18%
19%

Trenčiansky kraj
Trnavský kraj

Graf č. 2
Štruktúra kmeňa podľa pohlavia k 1.1.2008

49%

Ženy
51%

Muži

Poisťovňa uzatvorila v roku 2007 zmluvy s 10 700 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pokrývali
všetky segmenty od ambulantnej starostlivosti až po špecializované ústavy. Vďaka tomu mali
poistenci garanciu komplexnej zdravotnej starostlivosti na celom Slovensku. Lekárov a nemocnice
poisťovňa kontinuálne motivuje ku kvalitnej a efektívnej liečbe prostredníctvom komplexného
hodnotenia a motivačného odmeňovania. Tento prístup chce rozvíjať a posilňovať.
Tabuľka č. 2
Segment zdravotnej starostlivosti
Všeobecná ambulantná starostlivosť
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
Ústavná zdravotná starostlivosť
Lekárenská zdravotná starostlivosť
Ostatné
Spolu

Podpísané zmluvy
3 020
5 989
180
1 839
104
11 132

Pozn.: Počet podpísaných zmlúv v roku 2007 je vyšší ako počet zmluvných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, keďže s jedným poskytovateľom môže mať poisťovňa viac ako jednu zmluvu.
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Klienti zdravotnej poisťovne sa môžu dlhodobo spoľahnúť aj na jej finančnú stabilitu. Jeden
z kľúčových finančných ukazovateľov, miera platobnej schopnosti, dosahoval väčšinu roku 2007 v
podaní zdravotnej poisťovne DÔVERA najlepšie výsledky v sektore, neporovnateľne lepšie ako
výsledky najväčšej, štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Minimálnu mieru stanovenú zákonom
poisťovňa v priebehu roka prekračovala aj desaťnásobne.
Tabuľka č. 3
Zákonný limit (%)

ZP DÔVERA
december 2006 (%)
3

ZP DÔVERA
december 2007 (%)
22,24

25,78

Zdravotná poisťovňa sa sústredila nielen na svoju primárnu zodpovednosť – starostlivosť o zdravie
poistencov. Z pozície člena Združenia zdravotných poisťovní SR a účastníka medzirezortného
pripomienkového konania sa aktívne zapájala aj do formovania podmienok a legislatívnych pravidiel
v rezorte zdravotníctva.

5.3.
Tabuľka č.4
Akcionár
Dôvera Holding, a.s.
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Oravské ferozliatinové závody, a.s., 027
53 Istebné (v konkurze)

Aktuálna akcionárska štruktúra

Výška podielu na základnom imaní
V absolútnej výške
Relatívne
(tis. Sk)
(%)
2 388 375
99,264
17 700

5.4.

0,736

Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie

Zdravotná poisťovňa nemala v roku 2007 žiadne organizačné zložky mimo územia Slovenskej
republiky. Klientom bola k dispozícii celoslovenská sieť 80 pobočiek. Tvorí ju sedem krajských
pobočiek, a to v Bratislave, Nitre, Trenčíne, vo Zvolene, v Žiline, Prešove a Košiciach a pobočky
v hlavných regionálnych sídlach. Pobočková sieť sa priebežne prispôsobuje počtu, štruktúre a
potrebám klientom v regiónoch.
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5.5.

Predstavenstvo a výkonný manažment

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
vedie 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
riaditeľka 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.
MUDr. Etela JANEKOVÁ
členka
(od 1. 2. 2007)
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.
Ing. Patrik MOZOLA
predseda
(do 31. 10. 2007)
Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia
sa zameral na finančný manažment. Najskôr pôsobil v audítorskej spoločnosti Coopers&Lybrand. Svoj
ďalší pracovný život spojil so spoločnosťou CitiBank (Slovakia) a.s., kde pôsobil až do apríla 2006 ako
riaditeľ divízie podnikových financií. Následne sa stal generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne
DÔVERA.
Mgr. Maroš KOŠTIAL
člen
(od 9. 6. 2007 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.
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5.6.

Dozorná rada
k 31.12.2007

JUDr. Valeria HAŠČÁKOVÁ
Ing. Katarína BARANOVÁ
JUDr. Elena BÁTHORYOVÁ
Mgr. Lucia TOPERCZEROVÁ
MUDr. Ján HRUBIŠKO
Ing. Ľudovít IHRING
Ing. Martin PITORÁK
Ing. Ingrid SZABÓOVÁ
Ing. Norbert KROČAN

predsedníčka
členka
členka
členka
člen
člen
člen
členka (vzdala sa funkcie, účinnosť nadobudne najbližším
zasadnutím valného zhromaždenia zdravotnej poisťovne)
člen (od 1. 1. 2008)

5.7.

Zamestnanci

V januári 2007 spoločnosť zamestnávala 575 ľudí. V priebehu roka ich počet postupne klesal.
Nevyhnutnou súčasťou zlučovania zdravotných poisťovní SIDERIA a DÔVERA a následného
zefektívňovania novovzniknutej spoločnosti bola totiž aj organizačná zmena – hromadné prepúšťanie.
Uskutočnilo sa v priebehu marca a apríla. Na druhej strane, vplyvom centralizácie niektorých činností
vznikali nové pracovné pozície. K 31. 12. 2007 mala zdravotná poisťovňa v evidenčnom stave 526
zamestnancov.
Graf č. 3
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Proces zefektívňovania prevádzky a skvalitňovania pracovných procesov pokračuje aj v roku 2008.
Spoločnosť vytvorí v Nitre podporné a servisné centrum pre vybrané činnosti. Vzniknú tak podmienky
na efektívnejšie hospodárenie so vzácnymi zdrojmi a na kvalitnejšie vnútorné procesy.
Spoločnosť má ambíciu patriť medzi konkurencieschopných a atraktívnych zamestnávateľov. Tomu
prispôsobuje aj odmeňovanie. Mzdy sa prehodnocujú raz ročne, na základe aktuálnych relevantných
prieskumov miezd v rámci sektora. Zamestnanci majú nárok na ročný bonus podľa interných pravidiel.
Poisťovňa venuje pozornosť motivácii i benefitom, ktoré v porovnaní s inými zamestnávateľmi v
sektore prekračujú štandard. Prispieva na stravné nad rámec stanovený zákonom a ponúka možnosť
čerpania benefitov modernou formou cafeteria systému. Zamestnanci disponujú sumou odvíjajúcou sa
od ich pracovného zaradenia a o jej použití rozhodujú sami. Na výber majú viacero možností – relax,
šport, kultúra, zdravotná starostlivosť.
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V rámci odborného rastu a rozvoja sa v roku 2007 zamestnanci viacerých organizačných úrovní
zúčastňovali na školeniach a vzdelávacích aktivitách.
Poisťovňa verí, že ak chce mať spokojných klientov, musí mať predovšetkým spokojných pracovníkov.
Preto sa zaujíma o ich názor a zohľadňuje ho pri tvorbe a realizácii personálnej politiky. Top
manažment zároveň aktívne a pravidelne komunikuje so sedemčlennou zamestnaneckou radou, ktorá
zastupuje záujmy zamestnancov.
Na jeseň 2007 poisťovňa uskutočnila medzi pracovníkmi prvý veľký anonymný prieskum spokojnosti.
Dosiahol značný ohlas, dotazníky vyplnilo a odovzdalo až 81 % zamestnancov. Z výsledkov vyplynulo,
že u nich prevláda spokojnosť, ktorú najviac ovplyvňujú pracovné vzťahy. Osem z desiatich
respondentov potvrdilo, že ak by si mali opäť hľadať prácu, znovu by sa uchádzali o zamestnanie
v tejto spoločnosti. Top manažment sa na základe výsledkov tohto prieskumu rozhodol rozvíjať najmä
odmeňovanie podľa naplnenia strategických cieľov spoločnosti a postupne zvyšovať význam
variabilnej zložky mzdy.

6.

Prostredie
6.1.

Regulácia

Rok 2007 sa niesol v znamení pokračujúcich snáh Ministerstva zdravotníctva SR a vládnej moci
o zmenu reformnej legislatívy. Tieto snahy smerovali aj k úprave pravidiel pre zdravotné poisťovne.
Pritom už od 1. 1. 2007 sa pre ne zákonné podmienky sprísnili. Výdavky na prevádzku museli
poisťovne obmedziť na maximálne 4 % z úhrnu poistného pred prerozdelením. Zakázala sa
spolupráca s externými maklérskymi sieťami a poskytovanie finančných alebo nefinančných výhod pri
zmene zdravotnej poisťovne.
Ambície vládnej moci na rok 2007 vo vzťahu k zdravotným poisťovniam prezentoval hneď v januári
predseda vlády. Vyslovil zámer zakázať poisťovniam zisk. V priebehu roka vládny kabinet oficiálne
deklaroval, že chce súkromné zdravotné poisťovne vytlačiť z trhu a vytvoriť jedinú verejnoprávnu
poisťovňu.
Tieto idey nenašli podporu laickej ani odbornej verejnosti. Väčšina občanov v reprezentatívnych
prieskumoch opakovane tvrdila, že nesúhlasí s vytvorením jednej zdravotnej poisťovne a zisk
v zdravotníctve podporuje. Podobne vystupovali ekonómovia, zdravotníci aj renomované
medzinárodné inštitúcie (napríklad Medzinárodný menový fond). Združenie zdravotných poisťovní SR
poukazovalo na to, že zákonodarcovia sa mali skôr zaoberať skutočnými problémami slovenského
zdravotníctva – stúpajúcimi nákladmi na lieky, rastúcou zadlženosťou veľkých nemocníc a nízkou
efektivitou aj kvalitou slovenského zdravotníctva. Združenie patrilo medzi 24 odborných, stavovských
a profesijných organizácií v zdravotníctve, ktoré v roku 2007 dosiahli široký konsenzus a zhodli sa na
prioritách pre sektor.
Dôverujete alebo nedôverujete ministrovi zdravotníctva Ivanovi Valentovičovi, že vyrieši závažné
problémy slovenského zdravotníctva?
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Graf č. 4
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Prameň: Agentúra MVK, august 2007

Ministerstvo zdravotníctva SR napriek tomu predložilo v júni do medzirezortného pripomienkového
konania návrh na zákaz zisku a ďalšie obmedzenie prevádzkových výdavkov zdravotných poisťovní.
V auguste s ním súhlasila vláda SR.
Združenie zdravotných poisťovní SR následne zverejnilo tri navzájom nezávislé právne posudky od
renomovaných autorov. Vyplynulo z nich, že tento krok je protiústavný a v rozpore s medzinárodnými
zmluvami o ochrane investícií. Slovenská lekárska únia špecialistov v lete vyzbierala takmer 6-tisíc
podpisov pod petíciu podporujúcu okrem iného rovnaké podmienky pre štátne a neštátne subjekty
v zdravotníctve. Občianska iniciatíva Za pluralitné a rovnoprávne zdravotníctvo získala vyše 155-tisíc
podpisov.
Ešte pred prerokovaním petície Národná rada SR novelu koncom októbra prijala. Poslanci upravili
vládny návrh a na správnu réžiu povolili poisťovniam použiť od roku 2008 3,5 % z ich príjmov pred
prerozdelením. Toto opatrenie bude mať negatívny dosah na skvalitňovanie služieb poisťovní, vývoj
nových produktov a inovácií v prospech klientov.
Na povinnosť reinvestovať kladný výsledok hospodárenia dosiahnutý v roku 2008 a neskôr späť do
zdravotnej starostlivosti (a teda praktické znemožnenie vyplatenia dividend) zareagovali zahraniční
akcionári súkromných zdravotných poisťovní. Verejne vyhlásili, že sa budú proti novele brániť.
Holandský akcionár zdravotnej poisťovne, spoločnosť HICEE, začal podnikať konkrétne kroky
smerujúce k arbitráži so Slovenskou republikou pred medzinárodným rozhodcovským tribunálom.
V priebehu roku 2007 prišlo aj k ďalším dôležitým zmenám ovplyvňujúcim najmä nákup a financovanie
zdravotnej starostlivosti. V marci Ministerstvo zdravotníctva SR administratívne znížilo ceny liekov
o 6,6 %. Vypracovalo návrh minimálnej verejnej siete účinný od 1. 11. 2007. Do siete zariadení,
s ktorými musia zdravotné poisťovne uzavrieť zmluvu, sa však dostali iba tie štátne. Zrušila sa
transformácia čoraz zadlženejších štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Od roku 2008 sa
v kúpeľnej liečbe rozšírila skupina diagnóz plne alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného
poistenia. Odborníci vyslovili obavy, že v dôsledku zvýšeného dopytu pacientov môže dôjsť
k protichodnému efektu – zhoršeniu dostupnosti kúpeľnej starostlivosti pre skutočne chorých občanov.
Od roku 2008 poisťovne povinne preplácajú 19- a 20-ročným preventívnu prehliadku na Helicobacter
pylori. Odborníci to označujú za svetový unikát a za využitie finančných zdrojov s neistým
medicínskym efektom. Z verejného zdravotného poistenia sa od roku 2008 uhrádza iba také ošetrenie
u špecialistu, ku ktorému pacienta odporučí praktický lekár. Stanovila sa degresívna obchodná
prirážka na lieky. Štát platí za svojich poistencov 4,5 % z vymeriavacieho základu. Od apríla 2008 sa
opäť zavádzajú lekárske obvody.

6.2.

Vývoj na trhu

Trh verejného zdravotného poistenia zažil zlomový moment v roku 2006. Možnosť zmeniť zdravotnú
poisťovňu vtedy využilo vyše 750 000 občanov Slovenska, z toho pol milióna opustilo rady štátnych
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zdravotných poisťovní a odišlo do súkromných. Na trhu sa objavili dva nové súkromné subjekty –
Union zdravotná poisťovňa, a.s., a Európska zdravotná poisťovňa, a.s.
Rok 2007 bol v tomto ohľade pokojnejší. Poisťovňu sa rozhodlo zmeniť 232-tisíc ľudí, z toho vyše 107tisíc si vybralo zdravotnú poisťovňu DÔVERA. Vďaka tomu si posilnila pozíciu jednotky medzi
súkromnými poisťovňami a k 1. 1. 2008 výrazne narástla. Počet poistencov stúpol aj Európskej
zdravotnej poisťovni, a.s. Ďalšia súkromná Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., zostala takmer bezo
zmien a dve štátne spoločnosti – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., a Spoločná zdravotná
poisťovňa, a.s. – pocítili iba mierny úbytok. Najviac stratila Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Ako naznačili prieskumy verejnej mienky, v roku 2007 existovala istá skupina občanov, ktorá
reagovala na vyhlásenia a aktivity politikov namierené proti súkromným zdravotným poisťovniam.
Konkrétne, pri rozhodovaní o zmene preferovala štátne zdravotné poisťovne pred súkromnými.
Najmä konzervatívni a starší občania sa nechali pri uplatňovaní svojho práva na slobodnú voľbu
zdravotnej poisťovne ovplyvniť mediálnymi výstupmi politikov. Pohyb na trhu bol preto v roku 2007 do
istej miery poznačený aj politickým marketingom.
Graf č. 5
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Zdravotná poisťovňa DÔVERA bola v roku 2007 spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.,
nielen najväčšia, ale aj najznámejšia. Takmer sedem z desiatich občanov Slovenska ju spontánne
pozná, opytovaná znalosť dosiahla v prieskume verejnej mienky dokonca 99 %.
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Graf č. 7
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Prameň: TNS AISA Slovakia, september 2007

Poisťovňa má nasledujúce roky ambíciu udržať si súčasných poistencov a zároveň získať nových.

6.3.

Ocenenia

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku HPI zverejnil v septembri 2007 prvý nezávislý rating
šiestich zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku. Najvyššie možné hodnotenie získali len
zdravotná poisťovňa DÔVERA a Union zdravotná poisťovňa, a.s. – rating A. Pri hodnotení sa
zohľadňovali finančná ochrana poistenca, nadštandardné produkty a služby, vzťahy s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti a klientsky servis. Podľa inštitútu HPI majú najvyššiu finančnú ochranu a
servis s najvyšším ratingom A k dispozícii práve klienti zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Najhoršie v rebríčku skončili dve štátne Všeobecná a Spoločná zdravotná poisťovňa.
Tabuľka č. 5
Zdravotná poisťovňa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Európska zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

Rating
A
A
B
B
D
D

Prameň: Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

V súťaži finančných produktov Zlatá minca sa v roku 2007 prvýkrát objavila kategória Zdravotné
poistenie. Odborná porota pozostávajúca z 61 šéfredaktorov celoslovenských aj regionálnych médií,
ekonomických novinárov, zástupcov maklérskych spoločností, vysokých škôl, výskumných spoločností
a profesijných asociácií udelila zdravotnej poisťovni DÔVERA druhé miesto.

6.4.

Produkty a služby

Poisťovňa v roku 2007 potvrdila, že dokáže podporovať celú rodinu v zdraví a postarať sa o ňu
v chorobe. Za celý rok zaplatila svojim poistencom takmer 15 miliónov balení liekov. Každý deň im
zabezpečila 380 hospitalizácií a každú hodinu takmer sto preventívnych vyšetrení. Žiadna iná
zdravotná poisťovňa neuhradila toľko miliónových operácií mechanického srdca ako zdravotná
poisťovňa DÔVERA.
A: ŠPECIÁLNE PREVENTÍVNE SLUŽBY
V oblasti prevencie sa poisťovňa zamerala na zvýšenie jej dostupnosti a šírenie osvety. Pre viaceré
generácie a cieľové skupiny zjednodušila prístup ku kvalitnej preventívnej starostlivosti a motivovala
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ich k zodpovednosti za vlastné zdravie. Úzko pri tom spolupracovala so zmluvnými poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti.
Postupne predstavila a sprístupnila nadštandardné preventívne služby zamerané na predchádzanie
nebezpečným alebo rozšíreným ochoreniam – rakovine prsníka, hepatitíde A a B, rakovine hrubého
čreva a konečníka a chrípke. Poisťovňa verejne deklarovala, že tieto produkty chce poskytovať
dlhodobo.
Mamografy
Od apríla 2007 poistenky nad 40 rokov získali zrýchlený prístup k preventívnemu mamografickému
vyšetreniu prsníka. Vo vybraných 27 zmluvných zariadeniach po celom Slovensku mali garantované
vyšetrenie maximálne do 15 pracovných dní. Objednanie prostredníctvom zákazníckej linky alebo
webu je jednoduché a komfortné. Túto možnosť doteraz využilo takmer dvetisíc žien. Piatim lekári
zistili rakovinu prsníka v skorom štádiu, takže šanca na záchranu ich života je vďaka preventívnej
službe Mamografy vysoká.
Mária Kleinová, poistenka zdravotnej poisťovne DÔVERA:
Nikdy predtým som sa na preventívnu mamografickú prehliadku nedostala, vždy ma odradila dlhá
čakacia doba. Ihneď, ako som sa dozvedela, že je možné ju absolvovať do 15 dní, som sa objednala
a tým si zachránila život. Zistili mi vyše centimetrový nález, ktorý mi nenahmatal ani lekár. Absolvovala
som operáciu a teraz som v poriadku. Samo mamografické vyšetrenie nebolo vôbec bolestivé. Je
potrebné myslieť pozitívne. Všetkým ženám by som rada odkázala, aby sa mali rady a išli na
preventívne vyšetrenie.
Hepatitída
Od júna 2007 začala poisťovňa prispievať poistencom od 16 rokov vrátane na polovicu ceny
kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a B. Prevencia proti vysoko rizikovému vírusovému ochoreniu
pečene sa tak stala dostupnejšia a lacnejšia. Doteraz ju využilo približne tisíc poistencov. Podstatne
viac ľudí sa vďaka osvete dozvedelo o jej rizikách a o možnostiach, ako jej účinne predchádzať.
prof. Štefan Hrušovský, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR na hepatológiu:
Podporujem aktivitu zdravotnej poisťovne nielen preto, že reálne sprístupnila prevenciu proti
hepatitíde. Ale aj preto, že občanov na nebezpečenstvo, ktoré táto choroba predstavuje, aktívne
upozorňuje. Úspech liečby závisí od štádia ochorenia. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli o tomto
ochorení čo najviac.
Chrípka
Poisťovňa v chrípkovej sezóne, teda od 1. 10. 2007 do 31. 1. 2008, plne hradí očkovanie proti chrípke
pre všetky deti do 16 rokov veku vrátane a pre všetkých ďalších poistencov, ktorým očkovanie indikuje
ich ošetrujúci lekár. Zaočkovanosť proti chrípke rastie.
Podpora prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka
Poisťovňa systematicky upozorňuje klientov na nebezpečenstvo tohto ochorenia a šíri osvetu o
správnom životnom štýle. Zároveň v lete zvýšila ceny preventívneho vyšetrenia pre lekárov o 25 %,
čím zvýšila ich motiváciu robiť preventívne vyšetrenia dôkladnejšie a častejšie. Priemerný počet
preventívnych vyšetrení za mesiac stúpol po zvýšení cien o dve tretiny.
Nadštandardné onkologické prehliadky
Poistenci zdravotnej poisťovne DÔVERA majú zľavu na nadštandardné diagnosticko-preventívne
prehliadky v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.
B: Klientsky servis
Popri kvalitnej zdravotnej starostlivosti poisťovňa rozvíjala aj klientsky servis.
Počas podávania ročného zúčtovania zabezpečila klientom poradenstvo a špeciálny softvér.
V auguste inovovala elektronickú komunikáciu. Na webovej stránke www.dovera.sk uviedla službu
Elektronická pobočka. Poistencom tak urýchlila, skvalitnila a zjednodušila ich kontakt s poisťovňou. Na
webe si môžu vybaviť určitú agendu bez toho, aby museli osobne navštíviť pobočku. Môžu si tiež
skontrolovať osobný účet, teda výkony a sumy, ktoré si na nich vyfakturovali ich lekári. Elektronická
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pobočka je prístupná prostredníctvom bezplatnej grid karty, ktorú v roku 2007 aktívne používalo
12 500 poistencov.
Poisťovňa bola klientom k dispozícii aj v rámci celoslovenskej siete 80 kamenných pobočiek a na
bezplatnej nonstop zákazníckej linke 0800 150 150.
Vďaka unikátnemu online systému hocpiCOM zdravotná poisťovňa aktívne manažovala pacientov
čakajúcich na plánovaný zákrok v nemocnici. Dohliadala na to, aby bol poradovník pacientov, ktorý
vzniká v dôsledku kapacitných limitov nemocníc, transparentný a objektívny. Čakanie na
hospitalizáciu dokázala urýchliť tým, že poistencom zabezpečila iné porovnateľné zariadenie
s voľnejšími kapacitami a kratším poradovníkom.
C: Doplnkové výhody a zľavy
Zameranie poisťovne na prevenciu a zdravý životný štýl sa odzrkadlilo aj v ponuke doplnkových výhod
a zliav. V roku 2007 k nim patrili najmä:
- zľava 30 Sk zo vstupného vo vybraných soľných jaskyniach
- 50-percentná zľava z jednorazového vstupného vo vybraných krytých plavárňach
- zľava od 3 do 20 % v jednotlivých regiónoch na masérske a rehabilitačné služby
- vitamínové balíčky pre bezpríspevkových darcov krvi
- výhody v kúpeľoch Vyšné Ružbachy
- baby kufrík
- regionálne zľavy

6.5.

Spoločenská zodpovednosť

Zdravotníctvo je sektor, v ktorom má spoločensky zodpovedná organizácia obrovské možnosti prejaviť
svoj záväzok voči komunite a priniesť skutočnú hodnotu. Zdravotná poisťovňa DÔVERA sa v roku
2007 zamerala na projekty, pre ktoré bolo stredobodom pozornosti dieťa – malý pacient.
Spolu s ďalšími partnermi spoločnosť finančne podporila občianske združenie Osmijanko a pomohla
mu zriadiť tri detské kútiky v nemocniciach v Šali, Nových Zámkoch a Dolnom Kubíne. Detské kútiky,
každý v hodnote prevyšujúcej 100-tis. Sk, sú pestrofarebne vymaľované, zariadené detským
nábytkom, televízorom, videom a množstvom hračiek a detských knižiek.
Jana Kubranská, riaditeľka občianskeho združenia Osmijanko
Je potrebné, aby prostredie v nemocnici bolo pre dieťa čo najviac podobné tomu doma. Pri hraní deti
aspoň na chvíľu zabudnú na chorobu a odlúčenie. Preto ma nesmierne teší, že sa nám darí zriaďovať
kútiky v nemocniciach po celom Slovensku aj s pomocou zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Poisťovňa sa výraznou mierou angažovala aj pri modernizácii a skvalitnení detských pohotovostí
v nemocniciach v Bardejove, vo Zvolene a v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Celkovo
vyčlenila na tieto projekty sumu presahujúcu 1 mil. Sk. Čakárne pre choré deti a ich rodičov,
ambulancie aj priestory pre lekárov budú v týchto pohotovostiach zrekonštruované v priebehu roku
2008.
MUDr. Marián Petko, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove
V situácii, keď práve prebiehajú rokovania medzi jednotlivými nemocnicami a zdravotnými
poisťovňami, ktoré nie sú vždy jednoduché a ľahké, sa našla zdravotná poisťovňa – DÔVERA –
ochotná spolufinancovať projekty smerujúce k zabezpečeniu kvalitnej a dostupnej zdravotnej
starostlivosti pre občanov. Po úspešnej realizácii môže nemocnica ušetriť až 40 percent z nákladov na
vykurovanie celej nemocnice. Tým sa ušetria prostriedky a použijú sa na ďalší rozvoj nemocnice. To
občanom prinesie lepší prístup a kvalitu poskytovaných služieb v nemocnici.
Zdravotná poisťovňa splnila verejný záväzok a každej z troch detských fakultných nemocníc
v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach darovala po 500-tisíc korún. Peniaze sa použijú na nákup
potrebnej prístrojovej techniky, v Banskej Bystrici poslúžili na komplexnú modernizáciu Kliniky
pediatrickej onkológie a hematológie.
MUDr. Ladislav Laho, riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici
Ďakujem zdravotnej poisťovni DÔVERA za pomoc vo forme finančného daru, ktorým prispela k tomu,
že sa nám podarilo úspešne zrealizovať náš projekt rekonštrukcie onkológie.
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Popri tom zdravotná poisťovňa poukázala 2 % zo splatnej dane z príjmov Nadácii Penta. V roku 2007
to znamenalo takmer 2 mil. Sk. Nadácia ich použila najmä na podporu vzdelávania a talentov.

7.

Výsledky spoločnosti (Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku)
7.1.
7.1.1.

Finančná situácia

Poistné na verejné zdravotné poistenie

Hlavný vstupný kapitál spoločnosti tvoria preddavky na verejné zdravotné poistenie. Platiteľmi sú
zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia a štát. Štát platí za
skupinu osôb stanovených zákonom (napríklad dôchodcovia, nezaopatrené deti, matky na materskej
dovolenke, nezamestnaní, študenti).
V roku 2007 bol predpis poistného 13,26 mld. Sk. Celkový príjem z poistného vrátane doplatkov
poistného za minulé obdobia predstavoval 12,6 mld. Sk. Pohľadávky na poistnom po lehote splatnosti
dosiahli k 31.12.2007 výšku 847 mil. Sk.
Graf č. 8

Predpísané poistné v hrubej výške

28%
Hromadní platitelia
Ročné zúčtovanie
Ostatní platitelia
7%

64%

1%

Štát

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 v roku 2007 sumou 936
mil. Sk. V ročnom prerozdelení poistného uhradila ďalších 53 mil. 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.
Najväčší podiel z predpísaného poistného odvádzajú hromadní platitelia – takmer dve tretiny.
Spracovanie ich mesačných výkazov preddavkov prešlo v súvislosti so zlúčením zdravotných poisťovní
SIDERIA a DÔVERA a informačných systémov oboch spoločností zásadnými zmenami. A to z hľadiska
spôsobu i miesta spracovania. V marci sa presunulo z vybraných pobočiek na generálne riaditeľstvo.
V priebehu roka stúpal počet spracovaných mesačných výkazov odosielaných elektronicky. Pomohla
tomu dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií na webovej stránke www.dovera.sk a intenzívna
komunikácia s platiteľmi. V roku 2008 poisťovňa očakáva opätovný nárast elektronickej komunikácie.
Zdravotná poisťovňa upravila aj ďalšie vnútorné procesy zamerané na skvalitnenie práce s platiteľmi.
Do informačného systému zapracovala zmeny s cieľom zlepšiť automatizáciu v priraďovaní platieb.
Tým sa zvýšila efektivita a kvalita tejto činnosti. Zároveň priebežne písomne upozorňovala platiteľov
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na správne používanie variabilného a špecifického symbolu pri realizácii úhrad. Takisto aktívne
informovala o zrušení menej využívaných príjmových účtov poisťovne.

7.1.2.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvorilo v roku 2007 približne 10 700 subjektov
pokrývajúcich všetky segmenty aj odbornosti.
Zdravotná poisťovňa ich diferencovala na základe kvalitného a efektívneho poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Na sledovanie týchto parametrov vypracovala a pravidelne vyhodnocuje dodržiavanie
objektívnych kritérií. Tento prístup sa odzrkadlil v dodatkoch pre jednotlivých poskytovateľov
ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zmluvné podmienky pre poskytovateľov sa upravovali prevažne v priebehu prvého štvrťroka 2007.
Vzhľadom na zmeny v počte poistencov v jednotlivých regiónoch zdravotná poisťovňa menila nielen
cenové podmienky, ale aj rozsahy objednanej starostlivosti. So zariadeniami lôžkovej zdravotnej
starostlivosti sa poisťovňa dohodla na vyše 20-percentnom náraste úhrad, čo výrazne prekročilo
medziročnú dynamiku rastu jej celkového rozpočtu. Hoci zástupcovia najmä veľkých nemocníc pri
rokovaniach argumentovali predovšetkým potrebou zvyšovať mzdy zamestnancom, tie vlani rástli
pomalšie ako úhrady od zdravotných poisťovní.
Platby za zdravotnú starostlivosť dosiahli 10,6 mld. Sk. Najvyššia absolútna suma úhrad išla do
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (3,8 mld. Sk) a do lekární (3,3 mld. Sk). Osobitnú kategóriu
tvorili prevádzkovatelia záchrannej zdravotnej služby, ktorým poisťovňa hradila preddavky podľa
zákona o zdravotných poisťovniach. A to v závislosti od percentuálneho podielu poistencov voči
poistencom iných zdravotných poisťovní v spádovom území daného prevádzkovateľa záchrannej
zdravotnej služby.
Záväzky po lehote splatnosti voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavovali k 31. 12.
2007 výšku 50 mil. Sk. Spravidla vznikli z dôvodu chybného postupu poskytovateľov.
Koncom roku 2007 zdravotná poisťovňa pristúpila k prehodnocovaniu siete.

7.1.3.

Ostatné relevantné údaje

Zdravotná poisťovňa neprijala v roku 2007, 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 2007 dôvod realizovať výskum ani vývoj. V tejto súvislosti nevynaložila na tento účel
v rokoch 2006 a 2007 žiadne finančné prostriedky.
Na rovnakej východiskovej báze je nevyhnutné posudzovať aj jej environmentálnu zodpovednosť.
Poisťovňa žiadnym spôsobom priamo negatívne nevplývala na životné prostredie, v roku 2007 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 2007 poisťovňa nemala vo svojom majetku žiadne vlastné akcie ani akcie, dočasné
listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
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7.2. Účtovná závierka
7.2.1. Súvaha

Bilančná suma spoločnosti medziročne vzrástla o 91 % na sumu 5,26 mld. Sk, z toho na 90 %
zlúčením so zdravotnou poisťovňou SIDERA a 10 % organickým rastom spoločnosti v roku 2007.
Štruktúra majetku poisťovne sa počas vlaňajška (prepočítane i neprepočítane) zmenila mierne v
prospech aktív. Potenciálne prinášajú vyššie zhodnotenie, na druhej strane ich budúca výnosnosť je v
porovnaní s aktívami vo forme finančných prostriedkov na bankových účtoch menej spoľahlivá.
Tabuľka č. 6
31. 12. 2007
(netto, tis. Sk)

31. 12. 2006
(netto, tis. Sk)

Zmena
(%)

Nehmotný majetok
Finančné umiestnenie
Pohľadávky
Ostatné aktíva
Účty časového
rozlíšenia

50 045
35 208
1 755 364
3 123 204

66 357
0
776 681
1 803 862

-24,6

301 098

Majetok spolu

5 264 919

31. 12. 20061
(netto, tis. Sk)

Zmena
(%)

126
73,1

77 283
37 229
1 432 475
3 122 717

-35,2
-5,4
22,4
0,0

107 567

179,9

129 107

133,2

2 754 467

91,1

4 798 811

9,7

Pozn.: 1 – nekonsolidované agregované údaje za zdravotné poisťovne DÔVERA a SIDERIA k 31. 12. 2006
prezentované len na účely porovnania

V rámci položky finančné umiestnenie je od zlúčenia od 1. 1. 2007 vykazovaná jediná nehnuteľnosť
spoločnosti, bývalé generálne riaditeľstvo zdravotnej poisťovne SIDERIA vo Svite.
Pohľadávky spoločnosti, ktoré predstavujú dlhodobo približne 30 % jej aktív, rástli mierne rýchlejšie
ako predpis poistného. Nižšiu úspešnosť výberu poistného spôsobili najmä zlučovanie zdravotných
poisťovní DÔVERA a SIDERIA a legislatívno-technické prekážky počas vymáhania pohľadávok
z ročného zúčtovania. Približne 4 % pohľadávok tvoria pohľadávky 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. Na ilustráciu, zabezpečujú finančné krytie na priemerne 3 mesiace poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
Tabuľka č. 7
31. 12. 2007 31. 12. 2006
netto
netto
Vlastné imanie
Technické rezervy
Ostatné rezervy
Záväzky

2 995 136
683 328
28 359
1 557 777

1 598 868
113 503
16 749
1 024 407

Zmena (%)
87,3
502,0
69,3
52,1

31. 12. 20061
netto

Zmena (%)

2 517 873
391 293
57 523
1 831 081

19,0
74,6
-50,7
-15,0

Účty časového rozlíšenia
319
940
-66,1
1 041
-69,4
Vlastné imanie a záväzky
91,1
9,7
spolu
5 264 919
2 754 467
4 798 811
Pozn.: 1 – nekonsolidované agregované údaje za zdravotné poisťovne DÔVERA a SIDERIA k 31. 12.
2006 prezentované len na účely porovnania
Stupeň krytia aktív spoločnosti vlastnými zdrojmi medziročne narástol o 5 p. b. na úroveň 57 %.
Rovnako sa vyvíjala aj výška technických rezerv. Zmena štruktúry financovania spoločnosti a jej
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majetku (relatívny pokles záväzkov o 15 p. b. od 1. 1. 2007 a nárast objemu pohľadávok o 3 p. b.)
negatívne ovplyvnila peňažné toky spoločnosti. Priemerná doba inkasa pohľadávok počas roka
mierne vzrástla o 3,5 %, priemerná doba úhrady záväzkov výraznejšie klesla, a to o 20 dní.

7.2.2.Výkaz ziskov a strát
Zdravotná poisťovňa dosiahla v roku 2007 predpis poistného vo výške 13, 26 mld. Sk. V porovnaní s
nekonsolidovanými agregovanými údajmi zdravotných poisťovní DÔVERA a SIDERIA za rok 2006 ide
o 18-percentný medziročný nárast. Možno ho vysvetliť najmä vyšším počtom poistencov
a všeobecným rastom vymeriavacích základov v slovenskom hospodárstve.
V tom istom období poisťovni nadproporcionálne stúpli náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť
a ostatné technické náklady. Konkrétne o 24 % a 25 % na medziročnej báze. Popri zmene indexu
rizika poistného kmeňa to spôsobil predovšetkým intenzívny tlak poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti (najmä štátnych zdravotníckych zariadení) na neúmerné zvyšovanie jednotkových cien
a rast dopytu po zdravotnej starostlivosti.
Tabuľka č. 8
31. 12. 2007
(tis. Sk)
Poistné v hrubej výške

31. 12. 2006
(tis. Sk)

Zmena
(%)

31. 12. 20061
(tis. Sk)

Zmena
(%)

13 263 594

5 548 020

139

11 207 805

18

143 489

107 013

34

219 472

-35

10 803 867

3 927 310

175

8 685 701

24

658 295

339 360

94

657 975

0

1 333 810

904 873

47

1 071 181

25

611 111

483 490

26

1 012 420

-40

Ostatné čisté výnosy

-18 781

2 324

-908

11 714

-260

Daň z príjmov

126 449

-23 828

-631

57 553

120

465 881

509 642

-9

966 581

-52

1 064

0

466 945

509 642

Ostatné technické výnosy
Náklady na poistné plnenia
Správna réžia
Ostatné technické náklady
Výsledok technického účtu
verejného zdravotného
poistenia

Výsledok hosp. z bežnej
činnosti po zdanení
Mimoriadny výsledok
hospodárenia
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

328
-8

966 909

-52

Pozn.: 1- nekonsolidované agregované údaje za zdravotné poisťovne DÔVERA a SIDERIA k 31.12.2006
prezentované len na účely porovnania

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

22

Výročná správa za rok 2007

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Graf č. 9
Náklady na zdrav otnú starostliv osť v roku 2007 (%)
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Ostatné technické náklady tvoria predovšetkým náklady na prerozdelenie.
Graf č. 10
Ostatné technické náklady k 31.12.2007 (m il. Sk)

prerozdelenie
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7.2.3. Poznámky
Poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke sú súčasťou riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2007. Účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy.

7.2.4. Správa audítora
Správa audítora Mazars Slovensko, s.r.o. k riadnej individuálnej účtovnej závierke je súčasťou riadnej
individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2007. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej
závierke tvorí prílohu č. 2 tejto výročnej správy.
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7.2.5. 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.
V roku 2008 začne poisťovňa s dvoma novými členmi výkonného vedenia i predstavenstva, riaditeľkou
úseku predaja Ing. Danou Kondrótovou a riaditeľom úseku financií Ing. Mgr. Radomírom Verešom,
napĺňať nový strategický plán. Vyplynú z toho viaceré konkrétne aktivity a projekty zvyšujúce efektivitu
a kvalitu činnosti poisťovne. Na jar bola dokončená centralizácia informačného systému, v lete vznikne
v Nitre servisné a podporné centrum pre vybrané backofficové činnosti.

7.3. Návrh na rozdelenie zisku
Predstavenstvo spoločnosti 20.3.2008 schválilo návrh na použitie výsledku hospodárenia spoločnosti
vo výške 466 945 tis. Sk za rok 2007:
•
•

príspevok do rezervného fondu v zmysle platných predpisov a stanov poisťovne vo výške 46
695 tis. Sk
výplata dividend akcionárom spoločnosti v sume 420 250 tis. Sk

8. Očakávaný vývoj
Zdravotná poisťovňa vstupuje do roku 2008 s novou víziou a strategickým plánom. Ten definuje
cieľové parametre pre kľúčové oblasti jej pôsobenia, a to:
• nákup a financovanie zdravotnej starostlivosti
• predaj zdravotného poistenia
• výber poistného
• efektívne hospodárenie vrátane efektívnej prevádzky
• zázemie v podobe kvalitných ľudských zdrojov a informačného systému
Z vízie a strategického plánu vzídu v najbližších rokoch konkrétne aktivity a rozhodnutia zdravotnej
poisťovne. V predaji zdravotného poistenia si chce poisťovňa nielen udržať súčasných klientov, ale aj
získať nových. Zdravotnú starostlivosť v nemocniciach aj ambulanciách bude nakupovať
selektívnejšie. Teda kvalitným poskytovateľom bude platiť čoraz viac. Bude zvyšovať podiel
zrealizovanej prevencie a dohliadne na efektívne využitie vzácnych zdrojov na nákup skutočne
kvalitnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti. Zvýši úspešnosť výberu poistného aj jeho vymáhania.
Bude podporovať elektronickú komunikáciu s poistencami, platiteľmi i poskytovateľmi. Skvalitní
informačný systém, zvýši produktivitu práce a motiváciu zamestnancov. V marci 2008 už poisťovňa
prešla na centralizovaný informačný systém, od júna otvorí servisné a podporné centrum pre vybrané
činnosti. Obidva kroky napĺňajú zámer zefektívniť a skvalitniť vnútorné procesy a najmä výstupy pre
klientov.
Očakávaná hospodárska a finančná situácia poisťovne je vyjadrená v strategickom pláne a v návrhu
obchodno-finančného plánu a rozpočtu na rok 2008 (ďalej len plán). Ten bol predložený príslušným
inštitúciám (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo financií SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou) 21. 12. 2007 v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach.
Plán reflektuje očakávaný vývoj do konca roku 2008 v oblasti:
• počtu a štruktúry poistencov
• výberu poistného
• prerozdelenia odvodov na zdravotné poistenie
• nákladov a výdavkov
Zohľadňuje v tom čase známe legislatívne úpravy, pričom vychádza z predpokladu, že nepríde k
zásadným legislatívnym alebo makroekonomickým zmenám. Vylúčiť ich však nemožno. Neistotu
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zvyšuje fakt, že nielen verejné zdravotné poistenie, ale celý sektor zdravotníctva je senzitívny na
neočakávané politické rozhodnutia, ktoré môžu mať výrazný vplyv na fungovanie zdravotnej
poisťovne.
Plán na rok 2008 je koncipovaný ako vyvážený. Predpokladá zachovanie úspešnosti výberu poistného
a schopnosti poisťovne uhrádzať záväzky v lehote splatnosti počas celého plánovaného obdobia.
Striktne vymedzuje rozsah výdavkov na správnu réžiu na zákonom určených 3,5 % úhrnu príjmov
pred prerozdelením.
Celkové príjmy poisťovne predpokladáme vo výške 16,7 mld. Sk. Príjmy z odvodov za zdravotné
poistenie by mali dosiahnuť 13,6 mld. Sk, pričom sa počíta s platbou za poistencov štátu vo výške 4,5
% z vymeriavacieho základu. Okrem príjmov za poistné očakávame nedaňové príjmy vo výške 160
mil. Sk, a to najmä z pokút, penále a úrokov.
Počet zmluvných poskytovateľov vychádza zo siete obidvoch zlúčených poisťovní pri dodržaní
naplnenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Pri prebytku zmluvných poskytovateľov, resp. pri
ich nedostatočnej kvalite a efektivite sa bude sieť optimalizovať. Východiskom bude dostupnosť
zdravotnej starostlivosti, potreby poistencov v regiónoch a plnenie transparentných kritérií kvality
a efektivity.
Výdavky poisťovne sú plánované vo výške 13,7 mld. Sk. Z toho najviac, 12,3 mld. Sk, sa použije na
úhradu zdravotnej starostlivosti. Ostatné výdavky zahŕňajú predovšetkým:
• platbu do systému prerozdelenia (830 mil. Sk)
• prevádzkové výdavky (523 mil. Sk)
• príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a operačných stredísk
tiesňového volania (80 mil. Sk)
Pozornosť poisťovne sa bude v roku 2008 sústreďovať aj na prijatie eura v roku 2009. Zo zákona
vyplýva povinnosť zabezpečiť:
• duálne oceňovanie vybraných peňažných hodnôt od júla 2008
• konverziu peňažných položiek zo slovenských korún na eurá k 1. 1. 2009
• duálny obeh a spracovanie hotovosti v dvoch menách súčasne (1. 1. – 16. 1. 2009)
Poisťovňa zostavila pracovnú skupinu, ktorá zastrešuje všetky potrebné aktivity, najmä:
• pripomienky k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR o dosahu prijatia eura z pohľadu
zdravotného poistenia (túto vyhlášku ministerstvo doteraz nevydalo)
• návrh aplikácie budúcej vyhlášky v zdravotnej poisťovni
• špecifikácia požiadavky na zmeny v aplikačnom programovom vybavení
• koordináciu zmeny softvérového vybavenia
• zmeny v manuálnych procesoch
Manažmentu poisťovne nie sú inak 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.

9. Kontrolná činnosť
9.1. Kontrola platiteľov poistného
V roku 2007 sa zdravotná poisťovňa vo väčšej miere zamerala na internú kontrolu správnosti výpočtu
a odvodu preddavkov na verejné zdravotné poistenie. Vykonávali ju kontrolóri poistného 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
Prínosy internej kontroly platiteľov za rok 2007 možno vyčísliť v celkovej hodnote 243 mil. Sk.
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Nie menej dôležitá bola kontrola ročných zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2006. Vyžadovala
dôslednú prípravu i spracovanie, precíznu kontrolu a následné vrátenie preplatkov. Doručených bolo
84 622 ročných zúčtovaní, z toho 80 654 riadnych, 294 opravných a 3 674 dodatočných. Z dôvodu
nesprávneho výpočtu ročného zúčtovania poisťovňa zaslala zhruba 9 000 výziev na doručenie
dodatočného ročného zúčtovania, resp. odstránenie nedostatkov pri podaní riadneho ročného
zúčtovania. Od zamestnávateľov bolo doručených 5 673 oznámení o nedoplatku alebo preplatku
z ročného zúčtovania za zamestnancov.
Tabuľka č. 9
Ročné zúčtovanie za rok 2006
Nedoplatky
platiteľov Preplatky platiteľov
(mil. Sk)
(mil. Sk)
250

Celkový výsledok
(mil. Sk)
53

197

Daňovému úradu bola z ročného zúčtovania zdravotného poistenia odvedená daň vo výške 416 910
Sk.
V rámci externej kontroly bol rok 2007 zameraný na platiteľov žiadajúcich vrátenie preplatku na
poistnom nad 50-tis. Sk.

9.2. Kontrola poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Nesprávne či neopodstatnené vykazovanie zdravotnej starostlivosti je jedným zo zdrojov
neefektívneho využívania zdrojov v slovenskom systéme zdravotníctva. Prepracované kontrolné
a revízne činnosti prispievajú k jeho odbúravaniu.
Prostredníctvom revízií zdravotná poisťovňa sleduje a kontroluje účtovanie poskytnutej zdravotnej
starostlivosti poistencom. Dohliada tak na hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie zdrojov
verejného zdravotného poistenia.
Zdravotná poisťovňa v roku 2007 spúšťala komplexný systém odhaľovania možných podvodov
v zdravotníctve, ktorý vychádza zo štandardov EÚ a aktivít organizácie European Healthcare Fraud &
Corruption Network.
Interne sa revidujú údaje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za príslušné zúčtovacie obdobie.
Informačný systém najprv odfiltruje nesprávne a nekorektné dáta. Ostatné položky následne prejdú
internou revíziou, počas ktorej revízny lekár alebo farmaceut rozhodne o ich medicínskej
opodstatnenosti.
V roku 2007 revízni lekári, resp. farmaceuti odhalili neopodstatnene vykázanú zdravotnú starostlivosť
za takmer 600 mil. Sk. Vďaka tomu sa tieto finančné prostriedky mohli použiť tam, kde ich poistenci
skutočne potrebovali.
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Interné revízie v roku 2007

Externá revízna činnosť prebieha priamo u poskytovateľa za účelom objektivizácie zrealizovaných
a vykázaných výkonov. Umožňuje zhodnotiť ich opodstatnenosť aj rozsah, a to podľa záznamov v
zdravotnej dokumentácii a účtovných dokladov. Kontroly sa realizovali na základe plánu kontrol na rok
2007 aj neplánovane – najmä na základe výstupov z informačného systému a podnetov či sťažností
poistencov. Výsledky boli v niektorých prípadoch odstúpené orgánom činným v trestnom konaní.
Externé revízie sa uskutočňovali v ambulantnej aj lôžkovej sfére. Sledovali ukončené i aktuálne
hospitalizácie. Hĺbkové revízne kontroly v lôžkových zariadeniach sa zamerali na opodstatnenosť
starostlivosti, zdravotného materiálu, finančne náročných liekov, efektívnosť a účelnosť liečby
a opodstatnenosť vyšetrení v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
Aktuálne revízne kontroly sa uskutočnili najmä v kľúčových nemocniciach s vysokými nákladmi
a sústredili sa na:
• opodstatnenosť prebiehajúcich hospitalizácií
• prehodnotenie dĺžky hospitalizácií
• kontrolu zmeny plánovaných hospitalizácií na akútne
• hospitalizácie ukončené operáciou
• opodstatnenosť vykázanej mimoriadne finančne náročnej liečby
Cielené revízne kontroly v špecializovanej a všeobecnej ambulantnej starostlivosti monitorovali
predpisovanie liekov a vykazovanie výkonov.
Poisťovňa môže zo zákona vykonať u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj ekonomické kontroly.
Vychádzajúc z novej vízie a strategického plánu, zdravotná poisťovňa DÔVERA sa im bude venovať
od roku 2008 intenzívnejšie. Využívať zdroje efektívne, hospodárne a účelovo a overovať takýto
postup aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti totiž považuje za svoje poslanie. Kontroly budú
prebiehať systematicky a zamerajú sa najmä na najhoršie hospodáriace zdravotnícke zariadenia.

9.3. Vnútorná kontrola
V roku 2007 úsek vnútornej kontroly, úsek generálneho riaditeľa, úsek zdravotných činností, úsek
financií a úsek nákupu zdravotnej starostlivosti zrealizovali spolu 109 kontrol. Zameriavali sa na
dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov a interných
noriem.
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Kontrolami neboli zistené závažné nedostatky ohrozujúce hospodárenie zdravotnej poisťovne ani jej
schopnosť plniť si záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia. K všetkým
zisteniam boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Opatrenia boli zabezpečené
zodpovednými zamestnancami poisťovne operatívne, prípadne v stanovených termínoch.

10. Poznámka
Výročná správa spoločnosti za rok 2007 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

11. Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2007
Príloha č. 2 – Správa nezávislého audítora
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PRÍLOHA č. 1
Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2007
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PRÍLOHA č. 2
Správa nezávislého audítora
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