
 

 

 

Výzva signatárov Iniciatívy Stop Hazardu So Zdravím  

 

My, dolupodpísaní zástupcovia pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  

zdravotníckych pracovníkov a zdravotných poisťovní a zároveň signatári Iniciatívy Stop hazardu 

so zdravím sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme pomohli v boji s pandémiou.  

Zároveň však dôrazne upozorňujeme na ďalší vážny problém, ku ktorému slovenské 

zdravotníctvo smeruje. Dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva na Slovensku, spôsobené 

neustále sa znižujúcimi platbami štátu za svojich poistencov, sa dôsledkom pandémie 

koronavírusu dostalo na kritický bod. Preto žiadame Vládu SR, aby prestala hazardovať so 

zdravím miliónov občanov Slovenskej republiky a urýchlene prijala opatrenia na zastavenie 

prehlbujúcej sa krízy v zdravotníctve: 

Napriek našim opakovaným upozorneniam na hlboké podfinancovanie slovenského 
zdravotníctva pre nedostatočné platby štátu za jeho poistencov, tento stav pretrváva dodnes 
a nerieši ho ani návrh štátneho rozpočtu na rok 2021. Na jednej strane protipandemické opatrenia 
vlády drasticky okresávajú prísun financií do zdravotníctva zo strany odvodov ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, na druhej strane rastú výdavky na zdravotnú starostlivosť. V takejto 
situácii s vážnym znepokojením konštatujeme, že súčasný stav je neudržateľný a bez úpravy 
platieb štátu za svojich poistencov hrozí kolaps celého zdravotníckeho systému. V prvom rade na 
to doplatí pacient a v druhom rade privedie do existenčných problémov poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne. 

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2021 vychádza z viacerých mylných predpokladov. V prvom 
rade z nadhodnotených príjmov od ekonomicky aktívnych občanov, z nereálneho odhadu úspor 
107 miliónov eur najmä v oblasti liekovej politiky a z diskriminácie neštátnych poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti, kde štát vyčlenil takmer 223 miliónov eur výlučne pre „svoje“ zariadenia. 
A to v príkrom rozpore so svojím vlastným programovým vyhlásením, v ktorom občanom 
Slovenskej republiky vláda sľúbila, že: „Pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému rovnako, 
bez ohľadu na vlastníctvo.“ 

Situáciu vyrieši navýšenie platby štátu za jeho poistencov na úroveň 5 % z vymeriavacieho 
základu, čo je v celkovom vyčíslení ešte stále menej ako v Českej republike. Zdravotníctvu by to 
prinieslo dodatočné zdroje, ktoré sú potrebné na vykrytie výpadku v príjmoch od ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva a zároveň by to pomohlo všetkým poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti a zdravotným poisťovniam zachovať rozsah a kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pre všetkých pacientov. 

Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR 
a Národnú radu SR o úpravu návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2021 v zmysle opätovného 
zavedenia a navýšenia platby poistného za poistencov štátu na úroveň 5 % z vymeriavacieho 
základu a zastavenie diskriminácie súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a zdravotných poisťovní.  

  Aj oni stoja v prvej línii pri boji s pandémiou Covid-19, aj oni robia všetko pre ochranu 
zdravia slovenského obyvateľstva, a zároveň aj oni svojimi odvodmi a daňami prispievajú 
k plneniu štátnej pokladnice.  



 

 

Pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ani zdravotné poisťovne nenesú žiadnu 
zodpovednosť za súčasnú situáciu v zdravotníctve, no chcú byť súčasťou jej vyriešenia. Za 
vzniknutou situáciou je dlhodobo podfinancovaná platba za štátnych poistencov a dopad 
opatrení proti šíreniu Covid-19.  

Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu 
SR o stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia tak, 
aby  rozpočtované výdavky na zdravotníctvo zohľadňovali jeho reálne potreby  a rozvoj, a aby 
podiel výdavkov štátu na zdravotníctvo v ďalších rokoch ďalej  rástol až do dosiahnutia  podielu  na 
HDP zodpovedajúcemu priemeru štátov EÚ.  

Doterajší model financovania s nízkymi platbami za poistencov štátu a rozhodnutia 
v posledných rokoch o dofinancovaní v závere roka a na poslednú chvíľu spôsobujú iba nestabilitu 
a neistotu a predstavuje vážny hazard so zdravím miliónov občanov Slovenskej republiky. 

 

V Bratislave dňa 27. októbra 2020 

 

Signatári Iniciatívy Stop hazardu so zdravím: 

Asociácia na ochranu práv pacientov 

OZ Slovenský pacient 

Zväz ambulantných poskytovateľov 

Asociácia súkromných lekárov SR 

Asociácia nemocníc Slovenska 

Union zdravotná poisťovňa 

Dôvera zdravotná poisťovňa 

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie 

Asociácia slovenských kúpeľov 

Asociácia ADOS 

Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov 

Slovenská komora ortopedických technikov 

Slovenská komora zubných lekárov 

Asociácia dopravnej zdravotnej služby  

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Slovenská asociácia jednodňovej chirurgie 

Slovenská lekárska únia špecialistov 


