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Novela Zákona o zdravotnom poistení  

Radi by sme vás upozornili, že od 1.mája 2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 580/2004 

o zdravotnom poistení , ktorej cieľom je najmä odstránenie mnohých nedostatkov z praxe. Novelizovaný 

zákon o zdravotnom poistení priniesol rozšírenie poistencov, ktorí majú nárok na celú zdravotnú 

starostlivosť,  zmenu chápania dlžníkov na poistnom, úpravu náležitosti a použitia zdravotného preukazu 

poistenca a povinnosť zdravotnej poisťovne riešiť aj námietky voči výkazu nedoplatkov bez odôvodnenia. 

Dlžníci na poistnom 

Za dlžníka na poistnom sa považuje každý 

poistenec, ktorý nezaplatil: 

 preddavok na poistné za 3 mesiace 
v príslušnom kalendárnom roku 

 nedoplatok za poistné alebo 
poistné, ktoré bol povinný uhradiť 
odo dňa vzniku skutočnosti 
zakladajúcej vznik verejného 
zdravotného poistenia do dňa 
potvrdenia prihlášky 

 úhradu za zdravotnú starostlivosť, 
ak sa mu poskytla preukázateľne 
v dôsledku porušenia liečebného 
režimu alebo užitia alkoholu alebo 
inej návykovej látky v sume vyššej 

ako 10 Eur. 

Takíto dlžníci mali nárok iba na neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť, hoci sa dohodli na 

splátkovom kalendári. Po novom majú dlžníci na 

poistnom nárok na celú zdravotnú 

starostlivosť, ak sa dohodli na splátkovom 

kalendári a aj ho dodržiavajú. 

V prípade, že za zamestnanca nie je uhradené 

poistenie, aj naďalej zostáva v platnosti, že má 

nárok na celú zdravotnú starostlivosť.  

Ak za maloletého poistenca nebola podaná 

prihláška, mal nárok iba na neodkladnú  

zdravotnú starostlivosť. S cieľom zabezpečiť 

ochranu dieťaťa má podľa nového ustanovenia  

aj takýto maloletý poistenec nárok na celú 

zdravotnú starostlivosť.  

 

Náležitosti zdravotného preukazu 

poistenca 

Novela upravila aj náležitosti a súčasti preukazu 

poistenca a účel jeho použitia. Určilo sa zloženie 

a forma bezpečnostného kódu k preukazu 

poistenca a podmienky a lehoty jeho vydania. 

Po novom sa musí poistenec pri poskytnutí 

zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti preukázať preukazom 

poistenca alebo potvrdením o verejnom 

zdravotnom poistení a vložiť preukaz poistenca 

alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom 

a príslušným certifikátom do technického 

zariadenia poskytovateľa, počas vytvorenia 

príslušného elektronického zdravotného 

záznamu v elektronickej zdravotnej knižke. Táto 

zmena sa nevzťahuje na poskytnutie 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto 

ustanovenia vstupuje do platnosti s účinnosťou 

od 1. januára  2017.  

Námietky k nedoplatkom na 

zdravotné poistenie 

Najdôležitejšou zmenou pre zamestnávateľov je 

možnosť podať výkaz nedoplatkov na zdravotné 

poistenie aj bez odôvodenia.  

Pôvodne zdravotné poisťovne  neprihliadali na 

námietky voči výkazu nedoplatkov, ak takéto 

námietky boli  bez zdôvodnenia. S účinnosťou 

od 1. mája 2015 musia zdravotné poisťovne  

podľa platného zákona riešiť aj  takéto 

námietky. 
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O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti 

spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 

1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku            

ale aj v regióne strednej a východnej Európy.  

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne 

pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac na www.accace.sk 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa 

danej problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. 

Informácie uvedené v newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. 

Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri. 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Monika Berežňáková 

Payroll Methodist 

E-Mail: Monika.Bereznakova@accace.com 

Tel: +421 2 325 53 034 
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