
M E M O R A N D UM 

 

občanov Slovenska predsedovi Vlády SR Róbertovi Ficovi k žiadosti o zastavenie aktivít vlády 

spojených s finančným odškodnením zdravotných  poisťovní pri prechode na unitárny systém 

zdravotného poistenia. 

 

 Vážený pán premiér, my  občania Slovenska v duchu  Ústavy SR Čl.2 a Čl.30,  sa týmto 

memorandom obraciame  na Vás so žiadosťou,  aby Vláda SR zastavila všetky aktivity spojené 

s prípravou finančného odškodnenia zdravotných poisťovní Dôvera a Union, pri krokoch vedúcich 

k vytvoreniu len jednej zdravotnej poisťovne. 

Zámer vlády, v čase globálnej hospodárskej krízy  prejavujúcej sa  nedostatočnou  tvorbou finančných 

prostriedkov v štátnom rozpočte, považujeme zo sociálno - ekonomického hľadiska za neprípustný, 

škodlivý a z etického hľadiska za bezprecedentný. 

 

Ž i a d a m e  preto  Vládu SR: 

 

1. Hľadať možnosti prechodu na unitárny systém  financovania zdravotnej starostlivosti z verejných 

zdrojov  bez nutnosti finančného odškodnenia týchto zdravotných  poisťovní. V tomto smere 

navrhujeme zvážiť prechod z odvodového systému /povinné zdravotné poistenie/ na daňový model   

/tzv. národná zdravotná služba/, systému, ktorý by na princípe transparentnosti, nezávislosti 

a odpolitizovania najefektívnejšie,   v záujme pacienta,   prerozdeľoval limitované finančné zdroje. 

Zdravotné poisťovne  by mali  zabezpečovať len komerčné individuálne  zdravotné  pripoistenie. 

Slovenská republika by sa tým v budúcnosti vyhla prípadným medzinárodným arbitrážam, spojených 

s pripravovaným  odkúpením, alebo vyvlastnením  zdravotných  poisťovní. 

Úspora plánovaných stámiliónov eur na odkúpenie alebo vyvlastnenie  poisťovní by sa efektívne 

mohla využiť na dofinancovanie školstva, zdravotníctva alebo sociálnej starostlivosti. 

 

2. Urýchliť práce spojené s prípravou na hodnotenie zdravotníckych výkonov a ich platbu metódou 

DRG. 

 

3. Určiť transparentné  pravidlá a zabezpečiť ich dodržiavanie pri uplatňovaní  nového modelu 

financovania zdravotnej starostlivosti. V opačnom prípade pripravované zámery prechodu  na unitárny 

systém verejného zdravotného poistenia môže priniesť ďalšie  deformácie 

v zdravotníctve, klientelizmus a korupciu, aké sú bežné v súčasnosti. 

 

 Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky predstavuje najvýznamnejší kapitál našej 

krajiny. My občania SR sme presvedčení,  že voľba systému financovania zdravotnej starostlivosti 

nemôže byť výlučne vecou rozhodnutia  jednej politickej väčšiny. Preto v súlade  s Ústavou SR , ktorá 

jednoznačne zakotvuje, že všetka moc pochádza od občanov, ktorí majú právo zúčastňovať sa na 

správe veci verejných , považujeme za bezpodmienečne nevyhnutné uskutočniť  celospoločenskú 

odbornú diskusiu, pretože  ide o vynakladanie a  spravovanie významnej časti  verejných zdrojov 

pochádzajúcich od občanov. 

 

 Obraciame  sa so žiadosťou na elektronické média,  najmä verejnoprávnu RTVS,  aby boli 

nápomocné pri objektívnom informovaní a poskytli adekvátny, pravdivý a necenzurovaný  priestor pre 

odborný a transparentný dialóg v tomto smere. 

 

         Vyzývame tiež občanov, občianske združenia, stavovské, profesijné  a spoločenské organizácie,  

aby podporili Memorandum, a tak spoločne sme sa podieľali  a osobnou angažovanosťou aj prispeli 

k jeho úspešnému naplneniu ! 

 

        V Bratislave dňa 5.7.2013      

                           

 

                                                                                                                      Signatári    M e m o r a n d a 



                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


