MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 17. 04. 2020
Číslo: S08211-2020-OÚ-2

D O P L N O K č. 6
k Organizačnému poriadku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len
„organizačný poriadok”) v znení Doplnku č. 1 (číslo S00464-2019-OÚ-6 zo dňa 27.02.2019),
Doplnku č. 2 (číslo S00464-2019-OÚ-8 zo dňa 27.03.2019), Doplnku č. 3 (číslo S004642019-OÚ-9 zo dňa 07.08.2019), Doplnku č. 4 (číslo S00464-2019-OÚ-11 zo dňa 03.10.2019)
a Doplnku č. 5 (číslo S08211-2020-OÚ-1 zo dňa 22.03.2020) sa mení a dopĺňa takto:

1. V druhej časti (Osobitné ustanovenia) sa v úseku ministra v prvej hlave (Inštitút
zdravotnej politiky) vypúšťa článok 15 (Pôsobnosť a členenie odboru poisťovníctva
a makroekonomiky zdravotníctva) a článok 15a (Pôsobnosť oddelenia cenotvorby)
v plnom rozsahu.
2.

V druhej časti (Osobitné ustanovenia) sa v úseku ministra v prvej hlave (Inštitút
zdravotnej politiky) v článku 14 pozmeňuje znenie odseku 4 nasledovne:
„(4) Do inštitútu zdravotnej politiky je organizačne začlenený odbor stratégie.“

3. V druhej časti (Osobitné ustanovenia) sa v úseku generálneho tajomníka služobného úradu
v dvadsiatejprvej hlave (Sekcia financovania) v článku 63 pozmeňuje znenie odseku 2
nasledovne:
„(2) Sekcia financovania sa člení na
a) odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu,
b) odbor finančného kontrolingu,
c) odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva.“
4. V druhej časti (Osobitné ustanovenia) sa v úseku generálneho tajomníka služobného úradu
v dvadsiatejprvej hlave (Sekcia financovania) za článok 65 vkladajú nové články 65a
a 65b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
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„Článok 65a
Pôsobnosť a členenie odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva
(1) Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva metodicky usmerňuje
a zabezpečuje sledovanie reálnych mesačných platieb do zdravotníckych zariadení,
analýzy hospodárenia zdravotných poisťovní, vykonáva návrh, plánovanie, sledovanie
a vyhodnocovanie
makroekonomických
a výkonnostných
parametrov
rezortu
zdravotníctva, pripravuje agendu modelovania scenárov vývoja zdravotného poistenia.
Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva sa tiež zúčastňuje na návrhoch
základnej orientácie a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky v oblasti verejného
zdravotného poistenia. Odbor tiež sleduje ukazovatele a trendy v oblasti makroekonomiky
zdravotníctva v Slovenskej republike a krajinách EÚ.
(2) Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva plní najmä tieto úlohy:
a) v oblasti verejného zdravotného poistenia analyzuje existujúce právne normy,
pripravuje návrhy legislatívnych zámerov, návrhy zákonov, najmä návrhy na zmeny
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a zákona
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) po vecnej stránke;
b) pripravuje všeobecne záväzné právne predpisy po vecnej stránke k zákonu
o zdravotnom poistení a k zákonu o zdravotných poisťovniach;
c) zúčastňuje sa na činnosti odborných komisií z vecného hľadiska;
d) vykonáva ročné zúčtovanie poistného plateného štátom po vecnej stránke za
predchádzajúci kalendárny rok, vypočítava mesačne výsledok prerozdelenia
poistného plateného štátom pre zdravotné poisťovne v zmysle zákona;
e) participuje v oblasti svojej pôsobnosti na prerozdeľovaní poistného na verejné
zdravotné poistenie;
f) vypracováva metodiku výpočtu, zverejňuje index rizika a zoznam farmaceutickonákladových skupín;
g) sleduje a vyhodnocuje správy o hospodárení zdravotných poisťovní za prvý polrok
kalendárneho roka, výročné správy o hospodárení zdravotných poisťovní a plán
činnosti zdravotnej poisťovne za príslušný rozpočtový rok;
h) posudzuje návrh rozpočtu a obchodno-finančný plán zdravotných poisťovní a ďalšie
údaje potrebné na účely zostavovania rozpočtu verejnej správy;
i) posudzuje údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení,
prehľadov a iných správ;
j) vykonáva analytickú činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy riešení v
oblasti zdravotného poistenia;
k) sleduje hospodárenie zdravotných poisťovní;
l) predkladá údaje podľa pokynu Ministerstva financií SR o finančných aktívach a
pasívach pre potreby hodnotenia verejných financií;
m) vypracováva mesačný monitoring plnenia rozpočtu verejného zdravotného poistenia;
n) sleduje a vyhodnocuje štruktúru príjmov a výdavkov zdravotných poisťovní;
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vypracúva vyjadrenia pre občanov, platiteľov poistného a iné subjekty, týkajúce sa
problematiky verejného zdravotného poistenia, vzniku, zániku poistného vzťahu a
platenia poistného, vrátane problematiky týkajúcej sa zdravotného poistenia v rámci
EÚ, k cenám a úhradám zdravotných výkonov;
p) zabezpečuje stanoviská k zákonu o zdravotnom poistení a k zákonu o zdravotných
poisťovniach, ako aj k vykonávacím predpisom k týmto zákonom;
q) zabezpečuje implementáciu smerníc EÚ do legislatívy SR za oblasť verejného
zdravotného poistenia;
r) preveruje podklady k vyúčtovaniu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencom
podľa § 9 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení, ktorá bola uhradená poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou s najväčším počtom poistencov
z vecného hľadiska podľa zákona o zdravotnom poistení, podľa opatrenia MZ SR č.
07045/2003-OAP a podľa údajov z centrálneho registra poistencov Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;
s) vykonáva analýzy efektívnosti vynaloženia verejných prostriedkov na zdravotnú
starostlivosť a využíva ich výsledky na prognózovanie vývoja štruktúry výdavkov
podľa jednotlivých segmentov;
t) spolupracuje so stavovskými a profesijnými organizáciami;
u) podporuje činnosti vedúce k efektívnemu hospodáreniu zdravotných poisťovní;
v) zabezpečuje činnosti vedúce k finančnej stabilite systému zdravotníctva;
w) v programovom rozpočtovaní zabezpečuje prípravu návrhu rozpočtu príjmov a
výdavkov verejného zdravotného poistenia vrátane štátom plateného poistného, rozpis
schválených záväzných ukazovateľov;
x) nahráva a aktualizuje rozpočet príjmov a výdavkov verejného zdravotného poistenia
vrátene štátom plateného poistného v Rozpočtovom informačnom systéme – moduly
Programové rozpočtovanie (MPR), Zostavenie rozpočtu (ZoRo), Úpravy rozpočtu
(MÚR);
y) vypracováva hodnotenie makroekonomického vývoja z hľadiska potrieb štátneho
záverečného účtu;
z) zabezpečuje premietnutie a zosúladenie legislatívnych predpisov EÚ o uplatňovaní
systémov sociálneho zabezpečenia s legislatívou SR v rezorte zdravotníctva a plní
úlohy s tým spojené, najmä:
1. zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine pre sociálne otázky zriadenej
Administratívnou komisiou a zúčastňuje sa na príprave návrhov nariadení
v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre oblasť vecných dávok;
2. zastupuje Slovenskú republiku v Administratívnej komisii sociálneho zabezpečenia
pre migrujúcich pracovníkov a zúčastňuje sa na príprave návrhov rozhodnutí v
oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre oblasť vecných dávok;
3. v prípade potreby sa zúčastňuje rokovaní Komunikačnej komisie v oblasti
sociálneho zabezpečenia;
4. pripravuje nóty a vypracováva v spolupráci s dotknutými subjektmi dotazníky pre
Administratívnu komisiu sociálneho zabezpečenia na jej rokovania za Slovenskú
republiku;
5. zastupuje Slovenskú republiku v Účtovnej komisii;
o)
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6. pripravuje odpovede po vecnej stránke ako aj právnej stránke na formálne
oznámenia Európskej komisie alebo šetrenia Európskej komisie, a ak to vyplynie
z povahy veci iniciuje zmeny v domácej legislatíve.
(3) Do odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva je organizačne
začlenené oddelenie cenotvorby.
(4) Riaditeľ odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva zodpovedá za
činnosť odboru generálnemu riaditeľovi sekcie financovania a plní úlohy uvedené
v článkoch 8, 12 a 13.“
Článok 65b
Pôsobnosť oddelenia cenotvorby
(1) Oddelenie cenotvorby zabezpečuje a koordinuje proces stanovovania cien
v oblasti zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, vrátane cenovej regulácie.

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

(2) Oddelenie cenotvorby plní najmä tieto úlohy:
vypracúva koncepciu cenotvorby pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti;
zabezpečuje reguláciu cien v zdravotníctve;
analyzuje existujúce právne normy a pripravuje návrhy legislatívnych zámerov,
návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú formy
určenia ceny v oblasti zdravotnej starostlivosti a v oblasti služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, po vecnej stránke;
vykonáva analytické činnosti pri nákladoch zdravotnej starostlivosti podľa
jednotlivých segmentov;
ustanovuje pravidlá pre určenie výšky úhrady poistenca za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
spolupracuje s Národným centrom zdravotníckych informácií pri tvorbe databáz
využívaných v oblasti cenotvorby v zdravotníctve;
zabezpečuje reguláciu cien zdravotných výkonov a nájmu nebytových priestorov
v zdravotníckych zariadeniach v súlade s platnými právnymi predpismi;
sleduje a analyzuje platby zdravotných poisťovní voči poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti;
plní úlohy cenového orgánu pre oblasť zdravotnej starostlivosti podľa zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách;
vykonáva cenovú kontrolu podľa zákona o cenách a na výkon cenovej kontroly
primerane používa osobitný predpis, ktorým je zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v
štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov;
odborne a metodicky riadi dohodovanie, uplatňovanie, reguláciu a kontrolu cien
za oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti;
vypracováva dátové rozhrania štatistických výkazov pri zdravotnej starostlivosti podľa
nariadení EÚ a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, spracováva štatistické údaje
z týchto výkazov;
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m) spolupracuje s ostatnými útvarmi ministerstva pri tvorbe cenových opatrení z hľadiska
ich vecnej príslušnosti,
n) vyjadruje sa k dopadom v doložkách vplyvov na verejné zdravotné poistenie a
dopadom na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne.
(2) Vedúci oddelenia cenotvorby zodpovedá za činnosť oddelenia riaditeľovi
odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva a plní úlohy uvedené v článkoch
9, 12 a 13.“

11. Týmto doplnkom sa mení príloha organizačného poriadku (Organizačná štruktúra
Ministerstva zdravotníctva SR), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto doplnku.
12. Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 20. apríla 2020.

Marek Krajčí
minister zdravotníctva Slovenskej republiky
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Ministerstva zdravotníctva SR

Príloha:

MINISTER
ZDRAVOTNÍCTVA SR
Zodpovedná
osoba (DPO)

ŠTÁTNY
TAJOMNÍK I.

ŠTÁTNY
TAJOMNÍK II.

MINISTERSKÁ
SESTRA

ODBOR
VEREJNÉHO ZDRAVIA,
SKRÍNINGU A PREVENCIE

SEKCIA
ZDRAVIA

ÚVZ SR
RÚVZ SR

Odbor
zdravotnej
starostlivosti

INŠTITÚT
VÝSKUMU
A VÝVOJA

Odbor
zdravotníckeho
vzdelávania

INŠPEKTORÁT
KÚPEĽOV
A ŽRIEDIEL

Odbor kategorizácie
zdravotných výkonov

ODBOR KOORDINÁCIE
PROTIDROGOVEJ
STRATÉGIE A
MONITOROVANIA DROG

Zdravotnícke zariadenia

GENERÁLNY TAJOMNÍK
SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Bezpečnostný
manažér

KANCELÁRIA
GENERÁLNEHO
TAJOMNÍKA
SLUŽOBNÉHO ÚRADU

ODBOR
VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

Odbor
hospodárskej
správy

Oddelenie zadávania
zákaziek

Odbor národných a
medzinárodných projektov

Oddelenie posudzovania
žiadostí

Oddelenie informačnej a
kybernetickej bezpečnosti

SEKCIA EURÓPSKYCH
PROGRAMOV A
PROJEKTOV

OSOBNÝ
ÚRAD

Odbor programov,
technickej pomoci a riadenia
ľudských zdrojov

SEKCIA
FINANCOVANIA

Odbor
stratégie

KANCELÁRIA
MINISTRA

Oddelenie vládnej
a parlamentne
agendy

Odbor medzinárodných
vzťahov a záležitostí EÚ

Oddelenie
medzinárodných
vzťahov

Oddelenie
záležitostí EÚ

Oddelenie koordinácie
protidrogovej stratégie
Oddelenie riadenia
programov a koordinácie
auditov

Slovenská zdravotnícka
univerzita

INŠTITÚT
ZDRAVOTNEJ
POLITIKY

Oddelenie monitorovania
drog - Národné monitorovacie centrum pre drogy

Stredné
zdravotnícke
školy

Oddelenie technickej
pomoci a riadenia ľudských
zdrojov

Odbor verejných
výdavkov a hospodárenia
rezortu

Odbor
finančného
kontrolingu

KOMUNIKAČNÝ
ODBOR

ÚTVAR
KONTROLY
A SŤAŽNOSTÍ

Odbor hodnotenia a
posudzovania projektov

Odbor implementácie
projektov

Odbor poisťovníctva a
makroekonomiky
zdravotníctva

Oddelenie
cenotvorby

ODBOR
KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU

ÚRAD PRE RIADENIE
PODRIADENÝCH
ORGANIZÁCIÍ

ODBOR
LEGISLATÍVNY

Odbor zriaďovateľských,
zakladateľských
a akcionárskych práv

SEKCIA FARMÁCIE
A LIEKOVEJ
POLITIKY

Oddelenie implementácie
projektov

Oddelenie kontroly
verejného obstarávania

ODBOR
PRÁVNY

Oddelenie všeobecnej
sporovej agendy a
správneho konania

Oddelenie nesporovej
agendy a právnej
podpory

SEKCIA
INFORMATIKY
A PROGRAMOV

Odbor
informatiky

Odbor
riadenia
programov

ÚTVAR
VNÚTORNÉHO
AUDITU

Oddelenie
správy majetku štátu
a zakladateľských práv

Odbor ekonomiky a
implementácie projektov

Odbor
strategických
investícií

Odbor
farmácie

Odbor
kategorizácie
a cenotvorby

Oddelenie hodnotenia
zdravotníckych
technológií

Štátny ústav
pre kontrolu
liečiv
KRÍZOVÉ
KOORDINAČNÉ
CENTRUM
Odbor štandardných
preventívnych,
diagnostických a
terapeutických postupov

Národný
krízový
klinický tím

Národné centrum
zdravotníckych informácií
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