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4.  Zdravotníctvo 
            Vláda považuje zdravie, rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti za základné práva každého občana. Zachovanie a zlepšovanie zdravia 
je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť. Vláda považuje 
zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít. Poslaním zdravotníctva je poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti verejnosti za verejné peniaze a preto musí byť pod verejnou kontrolou. 
            Vláda zabezpečí princíp solidárnosti v zdravotníctve. Sociálne orientovaný štát sa 
nesmie zbaviť zodpovednosti za zabezpečenie prístupu k adekvátnej zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých občanov. Rozsah tejto starostlivosti musí definovať zákon a v tomto rozsahu 
musí byť zdravotná starostlivosť financovaná zo zdravotného poistenia. 
            Vláda zruší ešte v roku 2006 niektoré poplatky nemajúce priamo súvis s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a zabezpečí pre poskytovateľov kompenzáciu. 
            Vláda si je vedomá, že rozpor v nedostatku finančných zdrojov a očakávaniami 
obyvateľstva je možné riešiť zachovaním ekonomicky a sociálne udržateľnej spoluúčasti na 
vybrané typy zdravotnej starostlivosti. Vláda považuje podporu nepovinného zdravotného 
poistenia za rozhodujúcu pri umožnení prístupu k zdravotnej starostlivosti nehradenej zo 
zdravotného poistenia a k zníženiu bezprostredného finančného dopadu spoluúčasti. Vláda 
zváži možnosť daňového zvýhodnenia platby na nepovinné zdravotné poistenie. 
            Pre vládu bude dôležitou úlohou obnovenie dôvery občanov k poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, humanizácia prístupu zdravotníkov k pacientom, čo však predpokladá 
aj adekvátne zlepšenie ohodnotenia práce zdravotníckych pracovníkov. 
            Vláda zabezpečí navýšenie finančných prostriedkov pre zdravotníctvo v roku 2007 
cestou zvýšených platieb poistného za skupiny občanov, kde je platiteľom štát zo 4% 
priemernej mzdy na 5% priemernej mzdy. Vláda zabezpečí, aby verejné výdavky na 
zdravotníctvo vyjadrené % z HDP mali rastúcu tendenciu a rešpektovali princíp približovania sa 
k vyspelým štátom Európskej únie. 
            Vláda bude podporovať viac zdrojové financovanie zdravotníctva. Prispeje do fondu na 
úhradu finančne zvlášť náročných výkonov.  
            Za základ financovania zdravotníctva považuje vláda ústavou garantovaný systém 
solidárneho zdravotného poistenia. Vláda vráti Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej 
zdravotnej poisťovni verejno-právny charakter. Vláda presadí také právne prostredie, v ktorom 
všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu 
a ktoré zabráni poisťovniam v nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami 
poistencov. Vláda presadí, aby výška nákladov na prevádzku zdravotných poisťovní od roku 
2007 bola zákonom obmedzená najviac do výšky 4% z výberu povinného zdravotného 
poistného. 
            Vláda nepripustí také legislatívne zmeny zdravotníckych zákonov, ktoré by mohli viesť k 
poškodeniu dobrého mena SR tým, že nebude zabezpečená primeraná ochrana domácich i 
zahraničných investícií. Vláda akceptuje všetky formy vlastníctva zdravotníckych zariadení a 
vytvorí podmienky pre ich viac zdrojové financovanie. 
            Vláda zruší súčasnú podobu ročného zúčtovania poistného. 



            Vláda bude venovať maximálnu pozornosť využitiu všetkých možností na financovanie 
investičných aktivít v zdravotníctve, vrátane fondov EÚ. 
            Za základný prvok v zdravotníctve považuje vláda lekárov prvého kontaktu, preto  sa 
zasadí za zlepšenie podmienok pre ich prácu a sústavné vzdelávanie. Vláda presadí v roku 
2007 obnovenie rajonizácie u pediatrov, všeobecných lekárov, gynekológov a stomatológov, 
so zachovaním slobodného výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanom.  
            Vláda bude presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku 
ochorení, podporí realizáciu celospoločensky najdôležitejších preventívnych programov a 
presadí komplexný program starostlivosti o deti a starších občanov. Vláda prijme opatrenia, 
ktoré umožnia absolvovať kúpeľnú liečbu tým, ktorí ju najviac potrebujú  a nemôžu si ju 
dovoliť.  
            Vláda podporuje decentralizáciu v riadení zdravotníctva, pri zavedení metodickej, 
regulačnej a kontrolnej úlohy štátu voči všetkým zdravotníckym zariadeniam. V nemocničnej 
starostlivosti bude presadzovať, aby štát zostal vlastníkom fakultných zdravotníckych 
zariadení, zariadení s celonárodnou pôsobnosťou a tých, ktoré plnia osobitné úlohy v 
mimoriadnych situáciách.  
            Vláda zabezpečí zachovanie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých občanov a zamedzí nekontrolovanému a neefektívnemu rozširovaniu siete 
zdravotníckych kapacít. Súčasne podporí reštrukturalizáciu siete zdravotníckych zariadení s 
preferovaním presunu činností do ambulantnej sféry - vrátane jednodňovej starostlivosti tak, 
aby došlo k účelnej špecializácii a tým rastu kvality a produktivity poskytovaných služieb. 
Medicínsky a finančne vysoko náročné výkony zdravotnej starostlivosti sa budú poskytovať 
len na akreditovaných pracoviskách vybraných zariadení. 
            Vláda podporí vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Zároveň podporí vytvorenie systému diferencovaného prístupu pri 
uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
            Vláda pokladá bezpečnosť pacientov za mimoriadne dôležitú súčasť zdravotného 
systému a preto bude podporovať zavádzanie systémov kvality a efektivity vo všetkých 
oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, s cieľom dosiahnutia medicínskeho a 
hygienicko-epidemiologického štandardu zodpovedajúceho normám EÚ. 
            Vláda bude presadzovať taký rozvoj zdravotníckeho školstva, ktorý zabezpečí 
primeraný počet kvalitne pripravených odborníkov pre všetky zdravotnícke činnosti. 
Prehodnotí počet fakultných nemocníc tak, aby sa týmto inštitúciám vrátila vážnosť 
zodpovedajúca ich významu a kvalite. 
            Vláda rešpektuje stavovské, profesijné a odborové organizácie v zdravotníctve a 
garantuje spoluprácu s nimi predovšetkým pri tvorbe legislatívy a koncepčných materiálov. 
Hlavným cieľom v oblasti liekovej politiky je zabezpečenie účinných, bezpečných a kvalitných 
liekov pre celú populáciu v objektívne potrebnom množstve a za primeranú cenu.    Vláda bude 
presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený zo 
zdravotného poistenia a zasadí sa o výrazné zníženie doplatkov obyvateľstva na lieky a 
zdravotnícke pomôcky. Vláda uplatní transparentný systém pre liekovú politiku založený na 
platných direktívach EÚ. 
            Vláda presadí zvýšenie významu verejného zdravotníctva pre zachovanie zdravia 
občanov. Inštitúcie verejného zdravotníctva musia svojimi aktivitami a komplexnou odbornou 
činnosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na zdravie obyvateľov, čím možno 
dosiahnuť skvalitnenie života a predĺženie ľudského veku.  



            Rozhodujúcim zámerom vlády bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na 
všetkých úrovniach. Vláda zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu 
informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom napomôžu zlepšovať 
kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto oblasti bude vláda 
podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth 
stratégie. 
            Dôležitým zámerom vlády bude podpora nových objektívnejších úhradových 
mechanizmov za výkony v zdravotníctve. 
            Vláda presadí zásadné odbyrokratizovanie zdravotníctva, zruší všetky zbytočné 
administratívne úkony a duplicitu v činnostiach MZ SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou a ďalších inštitúcií. V týchto inštitúciách sa vykoná v roku 2007 dôkladný audit 
činností s následným prehodnotením počtu pracovníkov iba na tie činnosti, ktoré sú 
nevyhnutné, celospoločensky potrebné a budú vyplývať zo zákona. 
 


