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127 RIEŠENÍ SAS PRE LEPŠIE ZDRAVOTNÍCTVO
JE ROZDELENÝCH NA:
systémové zmeny – vyžadujú si nielen politickú
podporu, ale aj zmenu myslenia medzi politikmi
aj úradníkmi,
procesné zmeny - aby sme robili dobré rozhodnutia
založené na dátach a faktoch, musíme jednoznačne
upratať v procesoch,
zmeny spôsobu riadenia – musíme inak riadiť
procesy v zdravotníctve.

Všetko pre pacienta
Politici vám vravia, že máte nárok na všetko zadarmo.
Problém však je, že ak je čokoľvek zadarmo, chce to úplne
každý, aj ten, čo to nepotrebuje. Rýchlo sa tak vyčerpajú
finančné aj personálne zdroje. Zdravotnú starostlivosť preto
môžete dostať síce zadarmo, ale neskoro alebo nikdy.
V súčasnosti sa k rýchlej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti
dostávajú najmä tí, ktorí majú známosti alebo peniaze
a odvahu na úplatky. V úzadí zostávajú bežní ľudia,
z ktorých časť umiera skôr, ako sa dostane na potrebné
vyšetrenie či operáciu. S týmto nie sme ochotní sa zmieriť,
a preto ideme politicky veľmi ťažkou cestou. Hovoríme
pravdu a prinášame reálne riešenia, aj keď niečo stoja.
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NIE JE ZADARMO
A AK SA TAK TVÁRIME, PLATÍME ŽIVOTMI
Článok 40 Ústavy Slovenskej republiky hovorí: Každý má právo
na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia
majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť
a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré
ustanoví zákon.
Ústava teda nehovorí, a ani nikdy nehovorila, že občania
majú nárok na všetku zdravotnú starostlivosť zadarmo tak,
ako sa vám snažili nahovoriť nezodpovední populisti,
aby získali váš hlas vo voľbách. Ústava hovorí, že zákon
povie, na čo máte nárok bezplatne a za čo si budete
doplácať.

Od roku 2004 máme v našom právnom poriadku zákon
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti. Tento zákon ústavne konformným
spôsobom vyriešil výklad článku 40 Ústavy SR, o čom
rozhodol Ústavný súd SR v roku 2008. Definoval dve
skupiny chorôb. V tzv. prioritnom balíku sú prakticky všetky
kritické riziká, úrazy, onkologické ochorenia, chronické
choroby atď. Dnes je tam 99 percent všetkých ochorení.
Tu neprichádza do úvahy spoluúčasť občana. Inak
povedané, táto zdravotná starostlivosť je, a podľa nás aj
má byť, naozaj bezplatná, čiže plne hradená z verejného
zdravotného poistenia. Zvyšok, dnes len asi jedno percento,
je v tzv. neprioritnom balíku, kde je možná čiastočná
spoluúčasť poistenca a o jej výške rozhoduje nariadenie
vlády. Definovanie nároku poistenca na úhradu zdravotnej
starostlivosti teda nie je problém interpretácie Ústavy SR,
ale výlučne problém obrovskej politickej nezodpovednosti
a zbabelosti.
My v SaS sme presvedčení, že zdravotné poistenie
musí chrániť poistencov pred vysokými nákladmi
liečby. Jeho úlohou nemá byť prispievať napríklad
pár centami na lieky tým, ktorí nie sú na túto pomoc
odkázaní. Politické rozhodnutia typu všetkým všetko
„zadarmo“ sú pre časť občanov možno „ľúbivé“. Rovnako
sú však aj dôvodom, prečo následne nevieme kúpiť dieťaťu
vozík či drahú liečbu, prečo sme nútení vyhodiť chorého
starčeka na ulicu, pretože ho nemáme kde liečiť. Nevieme
zaplatiť poriadne sestru alebo platiť poskytovateľom
za liečbu tak, aby boli motivovaní zostať na Slovensku.
AUTO PRE KAŽDÉHO ZADARMO
So zdravotnou starostlivosťou zadarmo je to presne ako
s autom zadarmo. Až na to, že zdravie má oveľa vyššiu
hodnotu a je po ňom ešte väčší dopyt. Ak by sme dávali
špičkové autá zadarmo, minuli by sa okamžite po otvorení
obchodov a na výrobu ďalších by nestačili ľudské, finančné
ani materiálne zdroje. Zákazníkom by nezostalo nič iné,
ako čakať na výrobu ďalších áut. Ako prvý by sa k dobrým
autám dostal ten, kto má peniaze alebo známosti. Nestál
by v rade, za uprednostnenie by jednoducho niekomu
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zaplatil alebo by si to vybavil u kamaráta. Bežný človek
by donekonečna čakal v rade a predbiehaný inými by sa
svojho auta dočkal veľmi neskoro alebo aj nedočkal.
Presne takto nespravodlivý, krutý a neľudský je systém
zdravotnej starostlivosti dnes. Najmä k tým najzraniteľnejším
z nás. Je to hrôzostrašná predstava, ak si uvedomíme,
že sa tu nebavíme o autách, ale o tom, koho dieťa, partner
či rodič prežije. Je nutné vymedziť jasné pravidlá
a povedať ľuďom na rovinu, na čo má spoločnosť peniaze.
Potom povedať, kedy to má pacient dostať a zabezpečiť
transparentné poradovníky a vymožiteľnosť. Tomuto
sa hovorí vymedziť nárok pacienta.
NÁROK PACIENTA
Definovanie nároku na úhradu z verejného zdravotného
poistenia prispeje k adresnejšej pomoci ľuďom v skutočnej
núdzi. Zároveň zvýši slobodu poistencov zvoliť si za svoje
peniaze pre seba a svoju rodinu optimálne pripoistenie
rizík, ktoré nie sú pokryté z verejného zdravotného
poistenia, no oni ich považujú pre seba za kľúčové. 814
Verejné (solidárne) zdravotné poistenie musí pokrývať
všetky prioritné diagnózy a prednostne pokrývať finančné
a zdravotné riziká, ktoré veľká väčšina občanov reálne nie
je schopná uhradiť. Tým, že definujeme nárok poistenca,
komerčné a zdravotné poisťovne budú mať priestor na
ponuku individuálneho zdravotného pripoistenia, ktoré
bude pokrývať riziká nezahrnuté v nároku. Pripoistenie
bude čiastočne pokrývať tie prvky zdravotnej starostlivosti,
ktoré sú dnes nedostatkové a o ktoré sa preto občania
usilujú aj cestou úplatkov, osobných vzťahov a známostí.
Na druhej strane, z verejného solidárneho systému
by sa nemala platiť zdravotná starostlivosť ako napr. úrazy
pri extrémnych športoch, škoda spôsobená druhým
pri dopravných nehodách, 815 alebo taká ZS, ktorá
nepredstavuje finančné riziko nad rámec bežných
výdavkov domácností. 816
Zdravotné poistenie tiež nemá suplovať sociálnu podporu.
Ak je niekto sociálne odkázaný, má dostať takú podporu,
aby si vedel bežnú nízkonákladovú zdravotnú starostlivosť,

814
815
816

prípadne pripoistenie uhradiť sám. Tieto jednotlivo nízke
náklady však musia byť tzv. zastropované, aby pri súbehu
viacerých diagnóz neprevýšili reálne možnosti ľudí.
Rovnako nesmie byť zdravotné poistenie finančným
zdrojom sociálnych opatrení. Naopak, v prípade,
že poistenec nebude mať na spoluúčasť, musí zasiahnuť
systém adresnej sociálnej pomoci.
Definícia a vymedzenie zdravotnej starostlivosti hradenej
z verejného zdravotného poistenia je nevyhnutná z týchto
dôvodov:
vytvoriť podmienky, aby úplatky boli nahradené
oficiálnymi platbami,
snaha zabezpečiť reálnu a včasnú dostupnosť služieb,
snaha obmedziť finančnú náročnosť systémov
verejného zdravotného poistenia.
Ak nie je vymedzené, na akú starostlivosť má poistenec
nárok, nie je možná jej reálna vymožiteľnosť. Pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i nákupcov je
jednoduchšie obmedziť rozsah, dostupnosť a kvalitu
poskytovanej starostlivosti, než sa pokúšať o zvyšovanie
efektívnosti alebo ďalšie aktivity smerujúce k zníženiu
nákladov. Dochádza teda k pravému opaku žiadaného
vývoja, a to k zníženiu efektívnosti - zamestnanci, budovy,
procesy zostávajú bez zmeny, len sa poskytuje menej
starostlivosti pacientom.
ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI LIEČBE
Definovanie nároku poistenca z verejného zdravotného
poistenia bude vyžadovať dokončenie guidelines, teda
záväzných štandardných preventívnych, diagnostických
a liečebných postupov. Striktné guidelines v zdravotníctve
sa využívajú v mnohých štátoch. Ich využitie zvýši
istotu pacientov, ešte presnejšie spresní ich nárok, ujasní
rozhodovanie v prípade podozrenia na zle poskytnutú
zdravotnú starostlivosť a ponechá oveľa menší priestor
na svojvoľné rozhodovanie, ktoré často vedie ku korupcii.
Guidelines tiež umožnia adekvátnejšie financovanie
zdravotnej starostlivosti. Guidelines vyhotovuje v spolupráci
s odborníkmi MZ. Implementácia do každodennej praxe

Príklady - doplatky za lieky či zdravotné pomôcky (aj nekategorizované), širšia sieť špecialistov, dlhšia rehabilitácia po operácii, možnosť použiť nákladnejší spôsob
liečby, preplatenie liečby v cudzine nad rámec verejného poistenia, druhý názor, kúpeľná liečba, rozšírená zubná starostlivosť.
Majú byť súčasťou povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.
Majú byť súčasťou povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia.

bude prostredníctvom zdravotných poisťovní, ako aj ÚDZS.
Guidelines budú v jednoduchšej verzii dostupné verejnosti,
podobne ako v iných štátoch. 817
MERANIE, VYHODNOCOVANIE, POROVNÁVANIE,
KONTROLA
Na korektné vyčíslenie ceny nároku je nevyhnutné merať
kvalitu a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti
a pravidelne zverejňovať výsledky. Hodnotenie kvality
a efektívnosti jednotlivých PZS bude dobrým návodom
pre pacientov pri výbere lekára či nemocnice. Pacienti budú
od svojej poisťovne žiadať zazmluvnenie tých najlepších,
resp. budú prechádzať do tej poisťovne, ktorá bude mať
zazmluvnených tých najlepších. Rebríčky kvality tak budú
aj veľmi dobrým nástrojom pre zdravotné poisťovne
ako nákupcov zdravotnej starostlivosti. Pre poskytovateľov
budú zároveň cennou spätnou väzbou a pridanou
hodnotou pri vyjednávaní o cene s poisťovňou. Súčasťou
hodnotenia bude i subjektívna stránka – spokojnosť/pocit
pacienta, a to aj v dlhšom časovom horizonte,
ako aj objektívna stránka – priebeh a výsledky liečby.
NIŽŠIE POISTNÉ PRE ZODPOVEDNÝCH
Treba si uvedomiť, že ak chceme zdravotníkov hodnotiť
za výsledky liečby, potom im musíme dať možnosť odmeniť
pacientov, ktorí sa správajú zodpovedne a podľa pokynov
lekára. Preto vytvoríme mechanizmus, na základe ktorého
budú mať zodpovední pacienti nižšie poistné
ako nezodpovední.
VEREJNÉ TRANSPARENTNÉ ČAKACIE LISTINY
Sledovanie, zabezpečenie a vynucovanie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti je možné len pri presnej
definícii toho, čo dostupnosť znamená a ako sa meria.
Stransparentníme preto čakacie listiny, čo bude znamenať,
že poistenci si budú môcť overiť svoje miesto na zozname
a tiež, že bude možné nájsť uskutočnené zmeny a ich
zdôvodnenie, napríklad zaradenie nového poistenca,
ktorý z objektívnych dôvodov potrebuje zákrok skôr.

817
818

Existujú tri dôvody na zriadenie čakacích listín:
zabezpečíme funkčnosť objednávkového modulu
chýbajúce zdroje poisťovne,
nedostatočná kapacita PZS alebo,
čakanie na vhodného darcu pri transplantáciách.
Zabezpečíme funkčnosť objednávkového modulu
e-Zdravia tak, aby zdravotné poisťovne a poskytovatelia
vedeli viesť verejne dostupné čakacie listiny, pričom budú
musieť viesť čakacie listiny pre všetky druhy plánovaných
výkonov a vyšetrení, nielen pre vybrané ako v súčasnosti. 818
Zodpovedné za to budú poisťovne. V prípade nedostatočnej
kapacity PZS a čakania na darcu, musia byť plánované
výkony a vyšetrenia pokryté technickými rezervami. To
bude jednou z podmienok čerpania zisku ZP (pozri ďalej).
Kľúčovým nástrojom na strane pacienta je potom
možnosť čerpať hradenú zdravotnú starostlivosť u
nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí, ktorú je
poisťovňa povinná uhradiť v plnej výške, ak ju nedokáže v
stanovenom čase, mieste a v stanovenej kvalite zabezpečiť
u svojho zmluvného poskytovateľa ZS. Je predovšetkým
úlohou a povinnosťou poisťovní, aby svojim poistencom
zabezpečili včasnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú
starostlivosť. Striktne stanovená časová dostupnosť rozšíri
slobodnú voľbu pacienta a zvýši vyjednávaciu pozíciu
poskytovateľov pri rokovaní s poisťovňou.
AKO ZAPLATÍME ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ?
V Rakúsku dávajú z verejných zdrojov na ZS na jedného
poistenca vyše 4 000 eur, u nás takmer 1 000 eur
(2019). Okrem toho, každý z nás si pripláca na lieky,
stomatologickú starostlivosť a iné služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Preto nie je možné
hovoriť, že je ZS zadarmo, ako sa tvária niektorí politici.
Na druhej strane v porovnaní s inými štátmi EÚ nám
zbytočne zomiera príliš veľa ľudí a často sú to tí, ktorí
nemajú známosti a peniaze. Preto je potrebné zvoliť
politikov, ktorí majú odvahu povedať pravdu aj v takto

Napríklad Holandsko – https://www.guidelinecentral.com.
Vyhláška č. 412/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej
zdravotnej starostlivosti.
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neobľúbenej téme a vytvoriť jasné pravidlá, platné
pre každého rovnako. Zároveň je naším cieľom solidarita teda ochrana tých najzraniteľnejších.
Po zavedení odvodového bonusu bude verejná, solidárna
časť zdravotníctva financovaná cez zdravotný odvod
v predpokladanej výške 10 % zo všetkých príjmov.
Dovtedy je nutné zachovať odvod za poistenca štátu
v minimálnej výške 4 % z priemernej mzdy spred dvoch
rokov. To spolu s definovaním jasného nároku, súkromnými
zdrojmi, pripoistením a úsporami z efektívneho riadenia
bez plytvania vygeneruje dostatočný objem zdrojov
po realizácii tejto reformy zdravotníctva. Dostatočný na to,
aby pacient dostal včas modernú liečbu v kultúrne
vyzerajúcom prostredí, od špičkových neprepracovaných
odborníkov.
Výdavky na zdravotníctvo patria medzi tie, ktoré sú citlivé
na demografický vývoj. Súčasný demografický trend
prinesie rast podielu občanov s vysokými zdravotnými
nákladmi na jednej strane (polymorbidita, chronické
ochorenia) a súčasne pokles podielu občanov v aktívnom
veku. Požadovaný objem zdravotnej starostlivosti vrátane
dlhodobej bude zákonite rásť. Strategickou úlohou bude
zaistiť podstatne vyššiu efektívnosť použitia zdrojov.
Podľa nás existuje päť základných ciest, ako to dosiahnuť:

byť kontaktným miestom pre pacientov,
ktorí sa chcú sťažovať na starostlivosť poskytnutú
slovenským zdravotným systémom a nedočkali
sa pomoci inde,
posúvať sťažnosti na kompetentné inštitúcie
a dohliadať na doriešenie,

stanovením jasných pravidiel a prísnym vymáhaním
ich dodržiavania,

zaoberať sa a riešiť sťažnosti vzhľadom na porušenia
práv pacientov,

vznikom rozsiahlej ponuky individuálneho
zdravotného pripoistenia (teda mobilizáciou
dodatočných súkromných zdrojov) a konkurenciou
medzi poisťovňami a aj medzi poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti (PZS),

v spolupráci s ÚDZS zabezpečiť, aby sa poučenie
z pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
využilo efektívne u všetkých PZS pri predchádzaní
takýchto udalostí, poskytovať informácie o práve
na zdravotnú starostlivosť v cudzine v súlade
s právom SR a EÚ.

postupným zavádzaním nových poznatkov,
technológií a prístupov štvrtej technologickej revolúcie
(nové lieky, telemedicína, 819 robotizácia, umelá
inteligencia).

820

Uvedomujeme si, že v súčasnosti je pre občana veľmi
náročné dovolať sa spravodlivosti v prípadoch, keď jemu
alebo jeho blízkym nebola poskytnutá zdravotná
starostlivosť včas a v garantovanej kvalite. Zlý stav
slovenského zdravotníctva sa prejavuje aj v tom, že sa
množia prípady nesprávneho, nedôsledného či neskorého
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktoré sa skončili
trvalým poškodením pacienta či smrťou a mnohokrát
nebol nikto potrestaný. SaS bude podporovať rad opatrení
na zlepšenie postavenia takýchto pacientov či ich pozostalých
pri vymáhaní odškodnenia za nesprávne či neskoro
poskytnutú zdravotnú starostlivosť tak, aby sa vyrovnala
ich nevýhodná pozícia z pohľadu znalostí medicíny.
SaS navrhne vytvoriť post pacientskeho ombudsmana
ako súčasť Úradu verejného ochrancu práv, ktorý bude mať
podobné úlohy, právomoci a postavenie ako pacientski
ombudsmani v iných európskych štátoch (napr. Dánsko,
Rakúsko). 820 Jeho úlohou bude:

definovaním nároku na ZS hradenú z verejného
zdravotného poistenia,

zberom, vyhodnocovaním a zverejňovaním
komplexných informácií o kvalite a efektívnosti
zdravotnej starostlivosti poskytovanej jednotlivými PZS,

819

OCHRANA PACIENTOV A PACIENTSKY
OMBUDSMAN

SaS tiež podporí výstavbu novej Národnej nemocnice,
ktorá bude zariadením sústreďujúcim špičkové lekárske
výkony vo viacerých odboroch, čím bude slúžiť pacientom
v celej republike. Koncentrácia špičkových odborníkov
z rôznych špecializácií, prístrojov a diagnostickej techniky

Telemedicína umožní nielen sledovať zdravotný stav na diaľku, ale aj poskytovať niektoré typy zdravotnej starostlivosti vzdialeným pacientom. Stáva sa významnou tiež
v kritických situáciách a pri záchrane života. Podstatnou zložkou je možnosť vymieňať si veľké množstvo informácií vo veľmi krátkom čase (obraz, zvuk, riadiace príkazy
pre prístroje).
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_mapping_patientsrights_frep_en.pdf

c/

zdravotná starostlivosť musí byť vhodná pre daného
poistenca v jeho konkrétnej situácii,

d/

musí ísť o zdravotnú starostlivosť, ktorá je indikovaná
zo zdravotných dôvodov a pri ktorej existuje
spoločenská zhoda, že má byť solidárne hradená
z verejného zdravotného poistenia,

e/

významným kritériom musí byť cenová efektívnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

f/

z úhrady bude vylúčená starostlivosť, ktorej cena
je tak nízka, že nezaťaží rozpočet priemerného
jednotlivca alebo rodiny. Pri sociálne odkázaných
posilníme a zadresníme sociálnu podporu,
pričom nastavíme stropy maximálnych platieb
pacientov v závislosti od ich príjmov,

1/

g/

Rovnaký nárok pre každého pacienta (bez rozdielu
v príjmoch a známostiach). Definujeme nárok poistenca,
teda rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej úplne alebo
čiastočne z verejného zdravotného poistenia, ktorý:

z úhrady bude vylúčená starostlivosť, kde je dopredu
jasné vystavenie sa vyššiemu riziku zranenia
či ochorenia (napr. úrazy pri extrémnom športe).

3/

umožní poskytovať aj najzložitejšie zdravotné výkony
(transplantácie, neurochirurgické výkony, komplikované
operácie vyžadujúce súčinnosť viacerých špecialistov
a pod.). Súčasne bude táto nemocnica slúžiť ako výučbové
pracovisko pre pregraduálnych i postgraduálnych
študentov medicíny, a tiež ako pracovisko medicínskeho
výskumu. Odstránením súčasných deformácií 821
pri schvaľovaní európskych projektov pre vedu a výskum
vytvoríme priestor 822 na široké zapojenie sa pracovísk
univerzitných a fakultných nemocníc do vedeckovýskumných
projektov financovaných EÚ.

Riešenia SaS:
SYSTÉMOVÉ ZMENY

a/

bude opísaný vhodným spôsobom a zrozumiteľný
aj pre občanov,

b/

stanoví primeranú časovú a geografickú dostupnosť,

c/

bude vďaka konkrétnym administratívnym
a právnym predpisom vymáhateľný. 823

2/
Všeobecné princípy nároku: 824
a/

musí ísť o zdravotnú starostlivosť (alebo vymedzený
druh iných služieb podporujúcich zdravie),

Cesta pacienta: Každý poskytovateľ bude vedieť, na čo
má pacient nárok, kde a dokedy mu tento nárok bude
poskytnutý a koľko bude stáť. Pacient bude v celom systéme
rovnako informovaný a usmernený podľa tejto schémy.
4/
Bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacienta
dosiahneme určením minimálnych počtov výkonov v
jednotlivých špecializovaných oddeleniach ako podmienku
zazmluvnenia zdravotnými poisťovňami.
5/
Viac lôžok následnej starostlivosti (po operácii,
rehabilitácie a pod.) získame reprofiláciou nevyužívaných
nemocničných lôžok.

b/

musí byť preukázaná jej medicínska účinnosť
vo všeobecnosti (medicína založená na dôkazoch),

821

Prideľovanie zdrojov podľa známostí, prideľovanie zdrojov spoločnostiam, ktoré neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora, netransparentné hodnotenia,
totožné hodnotenia od rôznych hodnotiteľov, chybne sčítané body. Pozri: https://dennikn.sk/blog/1384850/odvolavanie-ministerky-lubyovej-vsetko-co-ste-nechcelivediet-o-stimuloch/
Oddlžovaním nemocníc, potlačením korupčného správania, objektívnym hodnotením projektov.
PZS pri plánovanej ZS bude informovať pacienta, či je starostlivosť plne uhrádzaná, čiastočne uhrádzaná alebo nehradená z VZP, resp. o variantných riešeniach
(napr. iný typ kĺbovej náhrady) a ich hradení z VZP.
Základným motívom pre tieto princípy boli odporúčania Dekkerovej komisie, ktorá v roku 1987 podrobila kritike existujúci holandský systém zdravotníctva ako málo
efektívny. Navrhla súčasne vznik systému, kde by v podmienkach regulovanej súťaže zdravotné poisťovne nakupovali zdravotnú starostlivosť od súťažiacich poskytovateľov,
a tak bojovali o poistencov. Ďalším motívom bol český zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, najmä jeho články 11, 11a a 12.

822
823
824
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6/

11/

Zvýšime dostupnosť urgentných príjmov. 825

Pomôžeme pacientom, ktorým sa vážne a trvalo zhorší
zdravotný stav po očkovaní. V spolupráci s výrobcami
vakcín vytvoríme špeciálny fond, ktorý bude slúžiť
na odškodnenie týchto pacientov a do ktorého
budú prispievať výrobcovia vakcín.
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7/
Dokončíme štandardné záväzné diagnostické
a terapeutické postupy, (guidelines) pričom využijeme
zahraničné a doteraz vytvorené guidelines do maximálnej
možnej miery. Budú slúžiť aj pri modelovaní vývoja
výdavkov v zdravotníctve. Taktiež budú verejne dostupné.
8/
Umožníme legálne doplatky aj pri výkonoch hradených
z verejného poistenia. 826 V prípade, ak si pacient vyberie
drahší liek alebo výkon (schválené lekárom), doplatí iba
rozdiel v cene oproti štandardu hradeného z VZP. 827
Tiež umožníme doplatiť si liečbu u vybraného
poskytovateľa v zahraničí, teda nad rámec rozsahu
zdravotnej starostlivosti hradenej úplne alebo čiastočne
z verejného zdravotného poistenia.
9/
10 za 10 - zavedieme mechanizmus, ktorý bude zahŕňať
desať vopred stanovených kritérií týkajúcich sa zdravého
životného štýlu, prevencie a odporúčaní lekára. 828
Za splnenie každého jedného vopred daného kritéria
dostane pacient v danom roku úľavu 0,1 p. b.
zo sadzby poistného. 829
10/
Znížime návštevnosť ambulancií aj prostredníctvom
videosprievodcu 830 zdravotnými ťažkosťami, webovej
stránky, kde si bude môcť pacient zistiť relevantné
informácie, čo robiť so svojím problémom predtým,
ako navštívi ambulanciu.

825
826
827
828
829
830
831
832

12/
Zavedieme zákonnú možnosť (nie povinnosť) pre občanov
prejaviť svoju vôľu nepodstupovať distanáziu
(t. j. predlžovanie utrpenia), čo je stav, v ktorom lekár udržuje
nevyliečiteľného pacienta nažive pomocou neobyčajných,
často náročných liečebných prostriedkov a postupov. Lekár
využívajúci takéto prostriedky nemôže pacienta vyliečiť,
ale môže v ňom uchovať životné funkcie. 831
PROCESNÉ ZMENY
13/
Garantujeme jasnú a pre pacienta včas dostupnú
minimálnu sieť nemocníc a ambulancií, 832 ktorú vytvoríme
na základe počtu obyvateľov, údajov o chorobnosti,
úmrtnosti, profesijnej migrácii i požiadaviek bezpečnosti
štátu so zohľadnením reálneho počtu obyvateľov (podľa
informácií od mobilných operátorov) a geografických
podmienok.
14/
Po prekročení čakacej doby uvedenej v nároku bude
poisťovňa povinná uhradiť plnú cenu liečby kdekoľvek
v EÚ. V prípade, ak bude pacient požadovať konkrétneho
PZS, čakacia lehota nebude musieť byť dodržaná.

Podľa návrhu stratifikácie zo súčasných 87 % na 91 % obyvateľov do polhodiny jazdy autom.
Dnes nie je možné doplatiť si za výkon hradený z VZP.
Napr. drahšia náhrada kĺbu, liek, pomôcka.
Napr. preventívne prehliadky, darcovstvo krvi, absolvovanie povinných i odporúčaných očkovaní, ochota darovať orgány, BMI, zdržanie sa fajčenia, nešoférovanie
pod vplyvom návykových látok, cholesterol, krvný tlak a glukóza pod stanovenými limitmi.
Úľava by sa zúčtovala v rámci ročného zúčtovania poistného.
Napr. v Holandsku takýto videosprievodca funguje: https://www.thuisarts.nl/mediatheek/videos
Vyjadrením vôle nepredlžovať utrpenie občan zabráni tomu, aby sa jeho život umelo predlžoval, čo je spojené s utrpením a bolesťou. Nejde o eutanáziu, pri ktorej
je potrebná aktívna spolupráca na ukončení života jedinca. Ide o možnosť zabrániť zbytočnému utrpeniu.
MZ bude zodpovedné za vytvorenie v spolupráci s odbornými spoločnosťami a poisťovňami.

15/

20/

V prípade zamietnutia liečby poistencovi zdravotnou
poisťovňou, táto svoje rozhodnutie písomne zdôvodní
a povinne informuje poistenca o všetkých možnostiach
ďalších krokov.

Sťažovatelia (pacienti, resp. ich pozostalí) sa stanú
riadnymi účastníkmi konania 835 na ÚDZS s možnosťou
nahliadať do spisu, dopĺňať dôkazový materiál, oboznámiť
sa so záverom, odvolať sa.

16/

21/

Novelizáciou článku 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného
poistenia skrátime lehoty 833 na vyjadrenia k žiadosti
o preplatenie liečby na výnimku (nekategorizované lieky)
aj na vyjadrenie k prípadnému odvolaniu.

Odpoveď ÚDZS sťažovateľovi bude povinná a bude
musieť obsahovať odôvodnenie a možnosti ďalšieho
postupu.

17/
Poistencom, ktorým poisťovňa z objektívnych dôvodov
zamietne liečbu, môže sprostredkovať predaj alebo priamo
predať liek za cenu, za ktorú ho nakupuje samotná
poisťovňa. Táto cena býva výrazne nižšia ako oficiálna.
18/
Pacient dostane možnosť za skoršiu plánovanú liečbu
zaplatiť s tým, že peniaze mu budú neskôr poisťovňou
vrátené. V prípade nedostatku zdrojov v poisťovni na
plánovanú starostlivosť si bude môcť pacient uhradiť výkon
sám alebo prostredníctvom pripoistenia, a keď naňho príde
rad, táto úhrada bude preplatená poisťovňou tomu, kto
výkon uhradil.
19/
Zvýšime úroveň ochrany pacientskych údajov
v systéme e-health (napr. prostredníctvom technológie
blockchain), aby sme vylúčili možnosť zmocnenia sa týchto
údajov nepovolanými osobami. Úroveň ochrany údajov
budeme pravidelne testovať a zdokonaľovať v súlade
s technologickým pokrokom v tejto oblasti. 834

833
834
835
836

22/
Sťažovateľ bude oslobodený od súdnych poplatkov
v prípade, ak ÚDZS uzná pochybenie PZS.
23/
Skrátime, prípadne stanovíme lehoty na vybavenie
sťažností a podnetov. 836 Určíme časové lehoty
na vybavenie prípadných sťažností klienta
a zodpovednosť inštitúcií.
24/
Zmeníme zákon o sťažnostiach tak, aby pacient mohol
podať sťažnosť aj elektronicky (dnes len osobne).
25/
Spravíme inventúru typov poplatkov v zdravotníctve
v spolupráci s VÚC s cieľom zvýšenia informovanosti
pacientov.
26/
Očkovacia schéma zostane naďalej povinná,
zaktualizujeme ju však, prehodnotíme a zverejníme
opodstatnenosť jednotlivých očkovaní.

V súčasnosti sa ZP musia riadiť len všeobecne platným Správnym poriadkom č. 71/1967 Zb.
Údaje by nemali byť centralizované na jednom serveri, rozdelené na niekoľko databáz podľa citlivosti (emergency set - krvná skupina, alergie a pod.) a iné. Pacient musí
mať možnosť vidieť, že kto pristupoval k jeho údajom a bude dávať povolenia na takýto prístup.
V súčasnosti nie sú pacienti, resp. ich pozostalí účastníkmi konania pred ÚDZS, ktoré upravujú články 43 - 47a a 50 zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach.
V súčasnosti ÚDZS nemá určené termíny na riešenie podnetov a sťažností od pacientov. Platia len lehoty (60, resp. 90 dní) podľa článku 13 zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.
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27/

33/

Umožníme, aby sa umelé prerušenie tehotenstva mohlo
uskutočňovať aj prostredníctvom tabletky. Tento spôsob
je už bežný v okolitých štátoch.

Lepšiu starostlivosť o pacientov v domácom prostredí
zabezpečíme finančnou podporou telemedicíny
(sledovanie pacienta na diaľku) 841 a podporou ADOS.

ZMENY SPÔSOBU RIADENIA

34/

28/

Definujeme, a tým zlepšíme kvalitu služieb spojených
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v štátnych
nemocniciach (ako sú ubytovanie, stravovanie, doprava). 842

Sfunkčníme Kategorizačnú komisiu pre choroby 837
ako poradný orgán Ministerstva zdravotníctva SR
a prehodnotíme jej zloženie. Táto komisia bude poradným
orgánom pri stanovení nároku.
29/
MZ stanoví 838 maximálne čakacie lehoty ako súčasť
nároku pacienta. Zdravotná poisťovňa bude povinná
zabezpečiť dostatok PZS tak, aby bola dodržaná čakacia
lehota stanovená v nároku.

35/
Zriadime linku pomoci na ministerstve zdravotníctva,
ktorá bude mať za úlohu riešiť všetky otázky a nejasnosti
občanov vzhľadom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v rámci nároku. Bude na ňu možné anonymne nahlásiť
nedodržiavanie minimálnych personálnych požiadaviek
na zdravotníckych pracoviskách.
36/

30/
Zabezpečíme funkčnosť jednotného objednávkového
modulu e-Zdravia tak, aby zdravotné poisťovne
a poskytovatelia vedeli viesť verejne dostupné čakacie
listiny na všetky výkony, 839 na ktoré sa čaká.

Vytvoríme zdravotnícke plénum: Všetky zásadne
legislatívne zmeny prerokujeme so všetkými
zainteresovanými skupinami, ako sú napr. pacientske
organizácie, predstavitelia zdravotníckych profesií, PZS,
ZP a dodávateľov liekov a pod.

31/

37/

Pacienti sa budú môcť aj sami objednávať na určitý
termín cez internet prostredníctvom objednávkového
modulu e-Zdravia.

Zabezpečíme centralizáciu dát 843 a ich komplexné
vyhodnotenie na zostavenie rebríčkov kvality PZS,
ktoré zverejníme.

32/

38/

Zrušíme umelé administratívne bariéry pri preplácaní
liečebných a diagnostických nákladov v EÚ do výšky
nákladov na liečbu obvyklých na Slovensku, tiež ako súčasť
tlaku na zvyšovanie kvality poskytovanej ZS na Slovensku. 840

Prostredníctvom VšZP iniciujeme vydávania
elektronického časopisu pre rôzne skupiny pacientov
s informáciami o zdravotných otázkach a odporúčaniach
týkajúcich sa tejto skupiny.

837
838
839
840
841
842
843

Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, čl. 9.
Maximálne čakacie doby stanoví vyhláška MZ SR zákon č. 577/2004 rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti novelizujeme tak, že splnomocníme MZ vydať takúto vyhlášku pre všetky plánované výkony.
Novelizáciou vyhlášky č. 412/2009
Novelizujeme vyhlášku MZ SR č. 341/2013 tak, aby všetky výkony, ktoré u nás nepodliehajú predchádzajúcemu schváleniu ZP, nepotrebovali takéto schválenie ani v rámci EÚ.
Telemedicínu budú môcť ZP hradiť z fondu zdravotnej starostlivosti, a nie z prevádzkových nákladov, pozri opatrenie č. 115.
Napr. štandard ubytovania budú maximálne štyria pacienti na izbe, ktorá musí mať WiFi, vlastné sociálne zariadenie a kúpeľňu. Na základe definície štandardu týchto
služieb budú nemocnice môcť poskytovať za doplatok nadštandardné služby, napr. v jednoposteľovej izbe.
Ide o existujúce dáta z e-Zdravia, NCZI, poisťovní, komôr...

39/
Podporíme výstavbu novej Národnej nemocnice,
v ktorej bude sústredená špičková medicína, veda a výskum.
40/
Zriadime inštitút nezávislého pacientskeho
ombudsmana ako súčasť Úradu verejného ochrancu práv.
41/
Budeme vyhodnocovať všetky sťažnosti podané
na ÚDZS a pacientskemu ombudsmanovi a zverejňovať
ich anonymizované výsledky. Cieľom je vyvinúť tlak
na zdravotné poisťovne, aby zazmluvňovali kvalitnejších
poskytovateľov. 844
42/
Pri každej návšteve zdravotníckeho zariadenia, bude PZS
povinný predložiť 845 pacientovi prehľad účtovaných
výkonov. Ten bude súčasťou správy, kde pacient podpisuje
svoj informovaný súhlas a kópia mu ostáva.

Dostatok kvalifikovaných
zdravotníkov
Investície do ľudí pracujúcich v zdravotníctve sa u nás dlhodobo
zanedbávajú. Akútne hrozí nedostatok zdravotníckych
pracovníkov, ktorý súvisí so starnutím obyvateľstva a dožívaním
sa vyššieho veku, ale aj s útlmom záujmu o prácu
v zdravotníctve. Nedostatok sestier pociťujeme už dnes,
rovnako začínajú chýbať aj lekári, najmä všeobecní
a pediatri.
SESTRY A PRAKTICKÉ SESTRY
V súčasnosti pripadá u nás na 1 000 obyvateľov 5,65 sestry,
v Nemecku 13, Rakúsku 8, Česku a v Maďarsku 6,47. Priemer

844
845
846

celej EÚ je podľa OECD 8,7 sestry na 1 000 obyvateľov.
Podľa NCZI u nás v roku 2017 pracovalo 30 732 sestier.
Ich vekový priemer je 47 rokov. Z týchto štatistík je zjavné,
že na Slovensku chýba niekoľko tisíc sestier vrátane
pôrodných asistentiek.
Z hierarchického hľadiska všade vo svete platí, že praktické
sestry (predtým zdravotnícki asistenti) sú podriadení
sestrám, pretože sestra je zodpovedná za koordináciu
ošetrovateľskej starostlivosti. Dnes, po rozšírení ich
kompetencií môžu sestry delegovať až 35 % 846 základných
činností na praktické sestry, a tým sa viac venovať výkonom
svojich odborných činností. Praktické sestry môžu
na základe dispozície lekára samostatne odoberať vzorky
na laboratórne vyšetrenia, asistujú sestrám a lekárom
pri odborných výkonoch. Budeme však vzhľadom
na upozornenie od Európskej komisie a prehľadnosť
pre pacienta trvať na návrate k pôvodnému označeniu
profesie - zdravotnícky asistent.
Z tohto dôvodu vidíme ich širšie uplatnenie v ambulantnej
sfére. V praxi však evidujeme ich výrazný nedostatok,
čím v ošetrovateľskom procese dochádza k preťažovaniu
jednotlivých kategórií a k zhoršeniu kvality ošetrovateľskej
činnosti. Vidíme ako nevyhnutnosť prehodnotiť počet
praktických sestier v zdravotníckych zariadeniach,
a tým minimalizovať psychickú a fyzickú záťaž sestier,
pôrodných asistentiek, ale aj samotných praktických sestier
a sanitárov. Odmietame však kamuflovanie nedostatku
sestier premenovaním zdravotných asistentov na praktické
sestry. Pokladáme to za nesprávny a necitlivý krok voči
pacientom i sestrám.
Rozšírením kompetencií sestier s rôznou úrovňou vzdelania
predpokladáme, že sestry legálne preberú viaceré lekárske
výkony, čím ušetria nemalé finančné prostriedky a „prinavrátia“
lekárov viac k pacientom. Myslíme si, že sestry dokážu
uspieť v poskytovaní kvalitnej a nákladovo efektívnej
starostlivosti. Je potrebné, aby sestry po získaní

V minulosti predovšetkým VšZP musela uzatvárať zmluvy s PZS, ktorí nedávali záruky poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, resp. dostávali ceny
za výkony neodôvodnene vyššie než iní PZS.
Novelizáciou článku 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/workforce/docs/2018_corecompetences_healthcareassistants_en.pdf
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vysokoškolského vzdelania I. stupňa, sa ďalej pripravovali
na výkon pracovných činností v špecializovaných odboroch.
V súčasnej dobe je jedenásť špecializovaných odborov.
Zo skúseností Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek na základe potrieb praxe je nutná ich redukcia
na päť. 847
Ďalším faktorom je absencia Medzinárodnej klasifikácie
sesterských diagnóz ICND 848 a Medzinárodnej klasifikácie
ošetrovateľských intervencií ICNP 849 v elektronickej podobe,
ktorou disponuje väčšina zdravotníckych systémov v EÚ.
Ide o súhrnné katalógy diagnóz a potrebných činností pri
výkone ošetrovateľského povolania. Katalógy sú podložené
praktickými skúsenosťami z mnohých krajín a boli podrobené
kritickej recenzii odborníkov. Ich dostupnosť v elektronickej
podobe a v slovenskom jazyku pomôže sestrám lepšie
vykonávať svoju prácu. Je tiež nutné zabezpečiť sestrám
vyšší štandard pri práci a menej administratívy,
aby svoj čas mohli venovať pacientom.

LEKÁRI
Na slovenských lekárskych fakultách končí ročne viac ako
700 absolventov s trvalým pobytom na území SR. Odhaduje
sa, že minimálne 20 % absolventov slovenských lekárskych
fakúlt so slovenským občianstvom sa nikdy v slovenskom
zdravotníctve neobjaví.
SLOVENSKO JE PRODUCENTOM LEKÁROV PRE EÚ
Na Slovensku nemáme oficiálne údaje, koľko lekárov
odchádza do zahraničia (!). Odhad nám poskytujú štatistiky
OECD, kde krajiny vykazujú pôvod prichádzajúcich lekárov.
V rokoch 2010 – 2016 nastúpilo v týchto krajinách 2 572
lekárov so slovenským diplomom. To je v priemere jeden
odchod za deň. Za to isté obdobie vyštudovalo medicínu
na Slovensku 4 375 Slovákov, to je 1,7 denne.

Tabuľka

Porovnanie slovenských a zahraničných absolventov
Diplom obdržali absolventi I. a II. stupňa
denná forma
Študijný odbor
Študijný program

slovenského štátneho občianstva

iného štátneho občianstva

spolu

spolu

2016

640

231

2015

663

185

2014

563

169

2013

721

142

2012

621

114

2011

590

94

2010

577

58

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií

Tabuľka

Nárast počtu lekárov s diplomom zo Slovenska v zahraničí
500
450

459

400

405

430
379

350
342

300

345

250
200

212

150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zdroj: OECD

S výnimkou rezidentského štúdia sa pre všeobecných
lekárov nevytvárajú štipendijné ani iné podporné grantové
programy, ktoré by zastavili odlev absolventov. Výsledkom
je plytvanie ľudskými zdrojmi a tiež zdrojmi na vzdelávanie.
Vynaložené verejné zdroje na vzdelávanie nakoniec
slúžia pacientom v zahraničí. Tento stav chceme zmeniť
náborom absolventov lekárov (slovenských občanov)
doma i v zahraničí ešte pred ukončením štúdia, rozšírením
rezidentského programu a zlepšením podmienok pre
mladých lekárov.
U lekárov po absolvovaní fakulty prebieha tradičný spôsob
v podstate povinne postgraduálnej prípravy zameranej
na získanie atestácie v niektorom z medicínskych odborov.
Pre lekárov zamestnaných v nemocniciach bol zavedený
takzvaný platový automat, ktorý definuje minimálny
plat lekára ako násobok priemerného platu v národnom
hospodárstve spred dvoch rokov. 850 Mzda sa teda nevypláca
podľa kvality práce. Táto garancia sa však netýka
súkromných lekárov, ktorí nemajú zaručený rast príjmu
od poisťovne. Po atestácii tento mechanizmus vedie iba
k tomu, že lekári nemajú chuť presunúť sa do ambulantnej

851
852

Práve ambulantná sféra však dokáže odbremeniť nákladnú
nemocničnú starostlivosť. 851 Zvýšením kompetencií
všeobecných lekárov dokážeme odbremeniť navyše
aj špecializované ambulancie. Za súčasného zverejňovania
preskripcie 852 a čakacích listín u jednotlivých poskytovateľov
je možné zvýšiť tlak na lepšie ohodnotenie dokázateľne
lepších lekárov, a tým podnietiť tlak na celkovú kvalitu
v zdravotníctve. Namiesto podpory sa však ambulantnej
sfére dostáva stále väčšej byrokratickej záťaže. Je načase
podporiť ambulantných lekárov a zjednodušiť im podstatne
život.

2016

Spolu: 2 572

850

sféry – bližšie k pacientovi. V konečnom dôsledku to vytvára
neférovú situáciu v systéme a vedie k priemernosti.

VZDELÁVANIE
Tým, že pred pár rokmi si niektoré štátne nemocnice
vylobovali, aby priamo v zákone o poskytovateľoch boli
určené na praktickú výučbu, buď ako fakultné pre sestry
a iných zdravotníckych pracovníkov, alebo ako univerzitné
pre vzdelávanie budúcich lekárov, sme dosiahli, že iné
kvalitné pracoviská nevieme na praktickú výučbu využiť.
Je príznačné, že samotní študenti nie sú spokojní s úrovňou
praktickej výučby, pritom v podstate dve tretiny z ich
šesťročného štúdia zaberajú práve klinické disciplíny.
Tento stav zmeníme tak, že dáme školám možnosť vybrať si,
na ktorom pracovisku praktická výučba prebehne.
Kontrolu povinnosti celoživotného vzdelávania urobíme
dobrovoľnou na základe preskúšania skutočných vedomostí.
Kredity a ich divoké naháňanie sa stanú bezpredmetnými.
Vedomosti potrebné na absolvovanie skúšky nadobudne
zdravotnícky pracovník podľa svojho vlastného uváženia.
Môže sa napríklad zúčastniť vzdelávacích aktivít, môže
ísť o školenia organizované zamestnávateľom, príslušnou
komorou, e-learning a pod., mnohým bude stačiť prax.
Docielime oveľa vyššiu mieru slobody a zároveň prejdeme
od kontroly účasti na vzdelávacích aktivitách ku kontrole
skutočných vedomostí.
Súhlasíme s dobrovoľnou účasťou zdravotníckych

Tento bol zavedený u všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale u lekára spôsobil reálne navýšenie „trhovej“ mzdy, zatiaľ čo pri ostatných zdravotníckych pracovníkoch
vyslovil ÚS predpoklad, že na navýšenie nie sú finančné prostriedky.
Jednodňová starostlivosť, liečenie v ambulancii.
Koľko lekár predpisuje akých liekov, či používa tzv. generickú preskripciu alebo odporúča konkrétne liečivo...

278

6.1 | ZDRAVOTNÍCTVO

pracovníkov v akejkoľvek komore, ktorá je motivovaná
jej kvalitnými službami (právne zastupovanie, odborné
vzdelávanie…). Nepodporíme však také kompetencie komôr,
ktoré robia z nepovinného členstva v podstate povinné,
čoho výsledkom je slabá motivácia získať a udržať
si svojich členov na základe praktického prínosu.

Riešenia SaS:
SYSTÉMOVÉ ZMENY
43/

44/
Rozšírime kompetencie sestier podľa úrovne vzdelania
tak, aby mohli prebrať viaceré výkony, ktoré v súčasnosti
vykonávajú lekári. Tým sledujeme nielen zlepšenie
spoločenského postavenia sestier, ale aj zníženie nárokov
na čas lekára, čím sa zlepší prístup pacientov k starostlivosti.

855

45/
Výrazne zjednodušíme a sprehľadníme vedenie
ošetrovateľskej dokumentácie sestrám a pôrodným
asistentkám zavedením elektronickej podoby ICND a ICNP. 854
46/
Zmapujeme a zverejníme pracovné úväzky lekárov v
štátom vlastnených nemocniciach ako nástroj zvyšujúci
transparentnosť a zabraňujúci zneužívaniu zdrojov štátnych
nemocníc v súkromných ambulanciách.
47/

Zvýšime odmeny pre šikovných lekárov tak, že platový
automat lekárov (garanciu minimálnej mzdy lekára)
nahradíme zásluhovým systémom. Celková suma určená na
platy tak bude rásť podľa rovnakých pravidiel ako dnes, 853
ale bude na zamestnávateľoch, koľko dostane pridané daný
lekár. To spôsobí, že šikovný lekár s dobrými výsledkami
a spokojnými pacientmi bude mať násobné navýšenie
mzdy, kým jeho menej snaživý kolega navýšenie nedostane.
V štátnych nemocniciach navyše zavedieme motivačný
zásluhový mzdový systém na základe jasne merateľných
ukazovateľov. Platový automat tak síce zostane, ale bude
reálnym prínosom len pre tých, ktorí si to zaslúžia. Samozrejme,
najviac proti tomuto opatreniu budú bojovať tí, ktorí sú dnes
odmeňovaním, nehľadiacim na kvalitu práce, zvýhodňovaní.

853
854

PROCESNÉ ZMENY

Školy vzdelávajúce zdravotníkov budú môcť nakupovať
praktickú výučbu od všetkých nemocníc, ktoré spĺňajú
kvalitatívne ukazovatele, bez ohľadu na ich názov a
prevádzkovateľa. 855
48/
Každý zdravotnícky pracovník bude môcť (nie musieť)
každých päť rokov preukázať odborné vedomosti v
rámci celoživotného vzdelávania. Priebežné vzdelávanie
zdravotníkov sa bude zverejňovať v rebríčkoch NCZI s cieľom
zvýšenia atraktivity tých najsnaživejších.
49/
Preskúšavanie zdravotníckych pracovníkov budú
vykonávať subjekty, ktorým Ministerstvo zdravotníctva SR
udelí na túto činnosť licenciu. Táto licencia bude v prípade
splnenia jasne definovaných požiadaviek nárokovateľná.

Teda objem peňazí určený na platy lekárov sa v globále nebude znižovať a jeho rast sa zachová.
ICND a ICNP sú medzinárodné katalógy ošetrovateľských diagnóz a postupov vytvorené na základe riadne revidovaných procesov, ktoré zaistili, že sú v nich dlhoročné
skúsenosti z rôznych krajín. Obsahujú rôzne aspekty, a najmä obsiahle praktické znalosti a skúsenosti. Preložené do slovenčiny, v elektronickej podobe, budú referenčným
nástrojom pre sestry.
Kvalitatívne personálne a technické ukazovatele stanoví spoločná expertná komisia MZ a MŠ.

ZMENY SPÔSOBU RIADENIA

55/

50/

Absolventom lekárskeho štúdia zjednodušíme 858
a zatraktívnime prístup do špecializačného štúdia
a do rezidentského štúdia.

V e-Zdraví predĺžime dobu fungovania horúcej linky
pre PZS 856 a budeme priebežne aktualizovať webovú
podstránku s často kladenými otázkami a odpoveďami.
Tak zlepšíme komunikáciu medzi NCZI a zdravotníkmi,
ako aj medzi NCZI a dodávateľmi ambulantných softvérov.
51/
V rámci projektu e-Zdravie vyčleníme prostriedky
na zaplatenie tých jednorazových aktivít, ktoré
sú mimo rámca bežných povinností zdravotníkov
(napr. vkladanie údajov do zdravotných kariet pacientov).
52/
Menej byrokracie. Dokončíme inventúru všetkých dát
požadovaných od lekárov verejnými organizáciami alebo
poisťovňami. Vystopujeme cestu každej informácie od lekára
až po jej konečného užívateľa a zbytočné hlásenia vyhodíme.
V spolupráci s poisťovňami vylúčime duplicitné vykazovanie
(štatistické hlásenia) v zdravotníctve.
53/
Zabezpečíme predškolskú starostlivosť pre deti
zamestnancov vytvorením detských skupín v štátom
vlastnených nemocniciach.
54/

56/
Vrátime do života, rozšírime a uľahčíme pravidlá
rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov.859
V spolupráci s VÚC vytvoríme podmienky na otvorenie
ambulancií pre absolventov rezidentského programu
vrátane pôžičkového programu.
57/
O spôsobe preukázania celoživotného vzdelávania
rozhodne MZ SR pomocou medzinárodne uznávaných
metód. 860
58/
Prehodnotíme výnos 861 o minimálnych požiadavkách
na personálne zabezpečenie a materiálno–technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych
zariadení a budeme striktne vyžadovať jeho dodržiavanie.
Zvýšime kontroly ich dodržiavania.
59/
Zjednodušíme podmienky 862 na vstup zahraničných
zdravotníckych pracovníkov (mimo EÚ) s dôrazom
na zachovanie kvality poskytovanej ZS.

Budeme merať úspešnosť absolventov ošetrovateľstva
a medicíny na pracovnom trhu 857 a zverejníme rebríček
kvality škôl a fakúlt.

856
857
858
859
860
861
862

Dnes je v pracovné dni od 7.00 do 16.00 hod., bude do 19.00 hod. v pracovné dni, v sobotu od 8.00 do 16.00 hod.
Umiestnenie a plat.
Prihlášky si bude môcť dať samotný absolvent po troch absolvovaných rokoch, bude môcť robiť určené výkony pod dohľadom atestovaného lekára, rozšírime skrátené
lehoty na špecializačné štúdium, znížime administratívnu záťaž a pod.
Novelizáciou článku 39b zákona č. 577/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.
Napr. publikácie v relevantných vedeckých časopisoch, monografie, učebnice a iné odborné publikácie; pedagogická činnosť na lekárskych fakultách, aktívna účasť
na odborných konferenciách, preskúšanie autorizovanou autoritou.
MZ SR č. 09812/2008 - OL
Ľahšie uznávanie kvalifikácie, prípravné stáže pred absolvovaním odborných skúšok, tútorstvo.
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Krajšie a lepšie nemocnice
a ambulancie
Nekonečne sa opakujúce dlhy nemocníc radikálne deformujú
celý zdravotnícky sektor. Ukazuje sa v nich neschopnosť
vlád zabezpečiť taký manažment, ktorý by nemocnice
dokázal riadiť bez strát. Štátne nemocnice dnes majú
podstatne vyššie náklady na rovnakú ZS 863 ako súkromné.
Vzhľadom na svoju právnu formu príspevkovej organizácie,
navyše bez prísnej kontroly a vyžadovania dodržiavania
pravidiel, sa môžu beztrestne zadlžovať. Majú mäkké
rozpočtové obmedzenia. Správy ÚHP tiež konštatovali ich
podfinancovanie, ktoré sa rovnako deje vďaka možnosti
kumulovať dlh bez krátkodobých následkov. Táto situácia
vyhovuje aj politikom, lebo práve v dlhu nemocníc sa skrýva
nedofinancovanie ich politických sľubov. Inak povedané,
nasľubujú aj nemožné, nedajú na to zdroje a vzniknutá
strata končí na účtoch nemocníc.
Vďaka nesystémovým zásahom vlád Slovensko doteraz
odstrašovalo súkromných investorov, a preto máme malú
trhovú konkurenciu. Monopol alebo oligopol považujeme
za nebezpečný rovnako, ak ide o štát, ale aj ak je to súkromný
investor. Pre tlak na vyššiu efektivitu, lepšie služby pre pacienta
aj pre tlak na znižovanie cien potrebujeme na Slovensku
vytvoriť reálnu súťaž medzi PZS. SaS preto chápe, že niektorých
PZS poskytujúcich menej bežné alebo príliš drahé a unikátne
výkony bude vlastniť štát. Podmienkou fungovania trhu
v tomto prípade však je, aby pre štát platili pravidlá úplne
rovnako ako pre kohokoľvek iného. Na toto si dáme
obzvlášť veľký pozor.
DLHOVÁ BRZDA NEMOCNÍC
Aby sme vytvorili verejný tlak na lepšie hospodárenie
štátom vlastnených nemocníc, zavedieme tzv. Dlhovú
brzdu nemocníc. Tento mechanizmus bude upozorňovať
verejnosť na zadlžovanie nemocníc a vyvodí okamžité
dôsledky, aby zabránil ďalšiemu rastu a nútil vlády prijímať
účinné manažérske opatrenia znižujúce zadlženie
v aktuálnom čase.

863
864
865

Na to, aby štátne nemocnice mohli reálne konkurovať
súkromným, bude potrebné ich rekonštruovať. Nechceme
však ďalšie oddlženie nemocníc, ktoré je obyčajným
rozhadzovaním peňazí ľudí a nerieši príčinu problému.
Preto potom, ako prehodnotíme štruktúru nemocníc
a nastavíme systém financovania, čím nemocnice postupne
ozdravíme, ako vlastník nemocníc do nich investujeme
s tým, že nemocnice budú investíciu splácať rovnako, ako to
musia robiť nemocnice patriace súkromným investorom.
Ak dokážu v rovnakých legislatívnych podmienkach
súkromné nemocnice fungovať, zaplatiť personál a ešte
splácať investície ich investorom, musí to dokázať aj štát.
NÁVRH DLHOVEJ BRZDY 864 PRE NEMOCNICE
PRIAMO VLASTNENÉ ŠTÁTOM
Cieľ návrhu: Zabrániť opakovanému zadlžovaniu
nemocníc.
Chceme tým zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť
financovania štátnych nemocníc, zvýšiť jeho transparentnosť
a efektívnosť a v konečnom dôsledku tak prispieť
k udržateľnému financovaniu zdravotnej starostlivosti
poskytovanej v nemocniciach.
Ku koncu roka 2018 tvorili záväzky po lehote splatnosti
asi 78 % ročných výnosov 13 štátnych nemocníc (UN
a FN). Ročný rast podielu záväzkov po lehote splatnosti
na celkových výnosov nemocníc bol asi o 12 percentuálnych
bodov.
Merať budeme zmenu podielu záväzkov po lehote splatnosti
na výnosoch nemocnice za dané obdobie oproti referenčnej
hodnote tohto podielu (ďalej len “ukazovateľ”). Hodnotu
ukazovateľa vyjadríme v percentuálnych bodoch. 865
Za priaznivý stav považujeme, keď úroveň ukazovateľa
bude mať záporné hodnoty. V takom prípade sa nemocnica
oddlžuje sama. Za udržateľnú považujeme nulovú úroveň
ukazovateľa za dané obdobie, t. j. stav, keď dlh nemocnice
nerastie, čiže za dané obdobie nezvýšila svoje záväzky
po lehote splatnosti.

Jasným dôkazom tvrdenia je materiál ÚDZS Metodika výpočtu a konvergencie základnej sadzby pre roky 2017-2022 a základné sadzby pre 2018, ktoré legitimizujú
nerovnosť cenových podmienok pre rôzne skupiny PZS.
Podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Napríklad, ak nemocnica mala v referenčnom období podiel záväzkov po lehote splatnosti 20 % a v danom období 24 %, tak hodnota ukazovateľa bude 4 percentuálne body.

Výšku uvedeného ukazovateľa bude dvakrát ročne zverejňovať
audítor. V apríli zverejní údaj za uplynulý rok, v októbri
za polrok aktuálneho roka.
Ak nemocnica dosiahne zápornú či nulovú hodnotu
ukazovateľa za uplynulý rok, tak pristúpime k jej čiastočnému
oddlženiu tým, že MZ uhradí štvrtinu jej záväzkov.
Ak sa nemocnici zvýši hodnota ukazovateľa, zavedú
sa opatrenia odstupňované takto:
Ak hodnota ukazovateľa dosiahne menej než
5 percentuálnych bodov, nemocnica pripraví
a MZ SR predloží na schválenie ozdravný plán,
tento plán sa zverejní.

RIADNE HRADENÉ VÝKONY
Tézu o tom, že súkromné nemocnice sú ziskové preto, lebo
robia len výkony, ktoré sa finančne oplatia, považujeme za
priznanie si zodpovednosti Ficových vlád za katastrofálne
nastavenie systému. Pýtame sa, ako je možné, že existujú
výkony, ktoré sa neoplatia?
Ak ich štát pre svojich občanov naozaj chce, musí ich
platiť tak, aby boli atraktívne pre všetkých poskytovateľov.
Považujeme za logické a dokonca za správne, ak nemocnice
odmietnu robiť výkony, ktoré sú pre ne stratové. Dnes je
v tom štátnym nemocniciam bránené, aby vláda mohla
zakrývať nízke odvody za svojich poistencov, práve cez
rastúci dlh štátnych nemocníc. Takto to však nesmie fungovať.

Ak hodnota ukazovateľa dosiahne 5 a súčasne
menej než 10 percentuálnych bodov, nemocnica
zníži platy manažmentu (rádovo o desiatky percent).

KONTROLA A VYMÁHANIE DODRŽIAVANIA
PRAVIDIEL

Ak hodnota ukazovateľa dosiahne 10 a súčasne
menej než 15 percentuálnych bodov, nemocnica
vymení manažment.

Zároveň je potrebné zaviazať poisťovne, aby konkrétne
výkony v stanovenom počte a čase (nárok pacienta)
pre svojich poistencov zabezpečili. Ak to nejaká poisťovňa
nesplní, musí niesť citeľné sankcie.

Ak hodnota ukazovateľa dosiahne 15 a súčasne
menej než 20 percentuálnych bodov, minister
zdravotníctva bude informovať parlament.
Nemocnica vymení manažment tak, že nový
manažment bude „outsourcovaný“
v transparentnej súťaži.

Vytvoríme lepšie pravidlá na rokovania o nákupe ZS
medzi PZS a ZP tým, že pri vzájomných sporoch umožníme
využívanie rozhodcovskej doložky (najmä na zrýchlenie
rozhodovania), a súčasne tiež zavedieme inštitút predbežného
opatrenia, ktoré bude môcť nariadiť súd v prípade,
že sa naň obráti jedna zo strán.

Ak hodnota ukazovateľa dosiahne 20
percentuálnych bodov a viac, predseda vlády
podá prezidentovi návrh na odvolanie ministra
zdravotníctva.

Štát si musí zodpovedne plniť jednu zo svojich základných
úloh – vynucovanie dodržiavania pravidiel. Zároveň však
rezort zdravotníctva a ministerstvo financií musia niesť reálne
následky politických rozhodnutí svojich predstaviteľov.
Inak povedané, ak sa politici rozhodnú platiť všetkým
všetko, musia na to aj vyčleniť prostriedky. Preto my vopred
otvorene hovoríme o zodpovednom konkrétnom určení
nároku každého pacienta. Takto nastavený systém prenesie
tlak na financovanie systému z manažmentu zadlžených
nemocníc tam, kam patrí – na vládnych politikov, a najmä
prinúti ich zodpovednejšie rozhodovať.

Pozn. Zároveň pri všetkých týchto hodnotách nemocnica
zverejní v médiách výšku ukazovateľa. Nemocnica pripraví
a MZ SR predloží na schválenie ozdravný plán, zverejní
tento plán. Nemocnica informuje o vývoji ukazovateľa MZ
SR na mesačnej báze v rámci princípu včasného varovania.
Ak do troch rokov nebude ozdravný plán splnený, uplatnia
sa opatrenia vyššieho stupňa.
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Posilníme tiež kontrolnú funkciu zdravotných poisťovní
tým, že v prípade pochybností o medicínskom oprávnení
účtovaného výkonu poskytneme revíznemu systému
poisťovní právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie
ošetrených.
ZDROJE FINANČNÝCH PROBLÉMOV ŠTÁTNYCH
NEMOCNÍC:
6.1 | ZDRAVOTNÍCTVO

Neschopnosť manažmentu znižovať jednotkové
ceny a optimalizovať množstvá liekov, ŠZM, služieb,
energií (plytvanie).
Predražené nákupy z dôvodu provízií, ktoré tečú
manažmentu za podpis nevýhodných zmlúv
(rozkrádanie).
Nemocnice nie sú riadené ako sieť so zdieľaním
spoločných činností a využívaním skupinových
synergií či realizácie úspor z rozsahu,
ako aj nevyužívanie benchmarkov.
Nízka efektivita spôsobená čiastočne aj vysokými
prevádzkovými nákladmi v starých budovách.
Nezodpovednosť politikov, ktorí sľúbia občanom
aj nemožné, ale potom na to nedajú peniaze a takéto
nezaplatené výkony, samozrejme, končia v štátnych
nemocniciach a spôsobujú dlhy, a demotiváciu
vedenia nemocníc.
SIEŤ NEMOCNÍC
Optimalizácia siete nemocníc (stratifikácia) znamená
reorganizáciu nemocničnej siete (a siete jednodňovej
starostlivosti) tak, aby sa špičková starostlivosť, najlepší
personál a vybavenie sústredili do centier excelentnosti,
pričom existujúce oddelenia a nemocnice sa nezatvárajú,
ale mení sa ich účel. V podstate to znamená, že nie všetko
nájdete na pôvodnom mieste, ale ak budete potrebovať
pomoc, dostanete ju v adekvátnom čase a v lepšej kvalite
ako dnes.
866
867
868
869
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Nemocnicu vo svojom meste by chcel isto každý, nech
to nemá ďaleko. Treba ju však vybaviť materiálne
i personálne. Máme hustú nemocničnú sieť a zároveň
obrovské personálne problémy. Navyše, ak je nemocníc
a oddelení príliš veľa, lekári robia konkrétne výkony menej
často, čo znižuje kvalitu výkonov a dokázateľne ohrozuje
pacienta. 866 Je preto potrebné zamyslieť sa nad tým,
či v tomto stave je prioritou hustota siete alebo záchrana
ľudských životov.
Samozrejme je veľmi ťažké získať podporu občanov pre
túto zmenu a vyžaduje si to úprimnú snahu a trpezlivosť,
najmä s lokálnymi politikmi, ktorí si často na takomto
ohrozovaní spoluobčanov budujú svoje politické kariéry.
Súčasná situácia málo podporuje potrebnú koncentráciu
komplikovaných a náročných výkonov v niekoľkých
špičkových nemocniciach vrátane budovania centier
excelentnosti pre určité typy výkonov. Centrum excelentnosti
je špičkové pracovisko, kde sú sústredené najlepšie
personálne a materiálne zdroje. 867
Hlavnú úlohu pri optimalizácii siete nemocníc, popri
Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré zadefinuje parametre
nemocničnej siete, budú mať zdravotné poisťovne.
Tie svojou politikou nákupu zdravotnej starostlivosti
rozhodnú o tom, v ktorých nemocniciach budú konkrétnu
starostlivosť nakupovať.
DRG
Na Slovensku budujeme úhradový mechanizmus pre lôžkovú
zdravotnú starostlivosť 868 – klasifikačný systém Diagnosis
Related Group (DRG). 869 Ten predstavuje v podstate platbu
za konkrétnu diagnózu a konkrétneho človeka – tzv.
hospitalizačný prípad. 870 Je to ekonomicko-medicínsky
klasifikačný systém, v ktorom sa hospitalizačné prípady
na základe diagnóz a výkonov, ako aj niektorých iných
parametrov, zaraďujú do medicínsky podobných
a nákladovo homogénnych skupín (DRG skupín).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22661296/
Jeho úlohou je koncentrovať také výkony, kde je nutná vyššia špecializácia lekárov či špecializovaná technika. Na Slovensku sa robí malý počet takýchto výkonov na to,
aby na roztrúsených pracoviskách lekári získali dostatočnú prax. Príkladom môžu byť rekonštrukčné operácie karcinómu močového mechúra.
V budúcnosti sa plánuje využívať aj pre ambulantný sektor.
DRG je skratka pre označenie „skupiny súvisiacich diagnóz“ vychádzajúca z pôvodného anglického názvu.
Cena za hospitalizačný prípad sa vypočíta vynásobením základnej sadzby efektívnou relatívnou váhou hospitalizačného prípadu s prípadným pripočítaním ďalších položiek
podľa katalógu prípadových paušálov. Základná sadzba je suma v absolútnej hodnote, ktorá je uhrádzaná v systéme DRG za jednotlivý prípad s relatívnou váhou 1,0.
Základná sadzba sa stanovuje výpočtami vychádzajúcimi z disponibilných finančných zdrojov. Efektívna relatívna váha sa vypočíta z katalógovej relatívnej váhy
pri zohľadnení jej zvýšenia alebo zníženia pre hospitalizácie mimo definovaný interval ošetrovacej doby.

V súčasnosti existujú najmenej dve deformácie úhradového
mechanizmu, jednak sa stále platby za rovnakú diagnózu
rôznym typom PZS odlišujú, a jednak nie je doriešený
systém pripočitateľných položiek (ktoré zahŕňajú napríklad
použitý ŠZM, špeciálne materiály, dodatočnú diagnostiku
a pod.). Tieto deformácie je potrebné odstrániť, aby bol tento
úhradový mechanizmus plne funkčný. Je tiež potrebné
donútiť nemocnice, aby doplnili tzv. Kalkulačnú príručku
zohľadňujúcu reálne náklady nemocníc na dané výkony,
čím sa zreálni platba za výkony. V súčasnosti má DRG
k dispozícii dáta z roku 2013, aj to nie kompletné. Nie je to
však chyba mechanizmu, ale najmä nemocníc samotných.
AMBULANCIE
Podobnou optimalizáciou ako nemocnice, riadiacou
sa rovnakými princípmi, musí prejsť aj sieť ambulancií.
Slovensko dáva primerané zdroje na ambulantnú
starostlivosť, no štruktúra týchto výdavkov je výrazne
naklonená v prospech špecializovanej ambulantnej
starostlivosti.
Primárna starostlivosť (teda všeobecní lekári pre dospelých,
deti a dorast) na Slovensku je neefektívna, vyplýva
to z rozsiahlych správ Svetovej banky v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva SR. Neadekvátna primárna
starostlivosť spôsobuje plytvanie zdrojmi tým, že pri
ochoreniach, ktoré sa podľa skúseností v zahraničí dajú
manažovať v primárnej starostlivosti, dochádza
k vysokému počtu návštev v špecializovanej zdravotnej
starostlivosti a/alebo vysokému počtu hospitalizácií na
tieto ochorenia. Prejavuje sa to napríklad tým, že všeobecní
lekári vyšetria bez následného odporúčania špecialistovi
len 72 % pacientov, priemer krajín EÚ je 83 %. V krajinách
s rozvinutým systémom primárnej starostlivosti dosahuje
táto miera nad 90 %. Primárna starostlivosť na Slovensku
nedokáže pokryť širokú škálu starostlivosti kvôli nízkemu
rozsahu a uplatňovaniu kompetencií všeobecných lekárov.
Kvalitná primárna starostlivosť pritom prináša lepšie
výsledky v zdraví, najmä pri ochoreniach, kde prevencia
hrá dôležitú úlohu (napr. kardiovaskulárne a onkologické).

871
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Správne nastavenie systému primárnej starostlivosti je
preto kľúčové na zabezpečenie produktívneho života veľkej
časti populácie. 871
Ako dôsledok je, že špecializované ambulancie sú dnes
preťažené, pacienti sa sťažujú na dlhé čakacie doby.
Následkom zlého nastavenia je, že oproti iným štátom V4
navštevujú ambulancie špecialistov o 50 % častejšie.
Kľúčovými ambulantnými lekármi sú všeobecní lekári
pre dospelých, deti a dorast. Na Slovensku sa postupne
znižuje ich počet a rastie ich vekový priemer. Chceme
pre túto profesiu získať mladých lekárov, a to viacerými
spôsobmi: zatraktívnime rezidentské programy pre
všeobecných lekárov, v spolupráci s VÚC, ZP, mestami
a obcami; zjednodušíme podmienky na otvorenie
ambulancie, spružníme v spolupráci so ZP systém
odmeňovania všeobecných lekárov, 872 a predovšetkým
budeme ďalej rozširovať kompetencie všeobecných lekárov
(napr. starostlivosť o ľahších diabetikov, možnosť robiť
malé chirurgické zákroky). Veríme, že práve rozširovanie
kompetencií je dôležitým faktorom zvyšovania motivácie
mladých lekárov pôsobiť ako všeobecný lekár. Okrem
toho, časť zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes poskytujú
drahší špecialisti, sa presunie k všeobecným lekárom.
Rozšírenie kompetencií a reforma siete špecializovaných
ambulancií budú motiváciou pre niektorých špecialistov
(napr. internistov), aby sa presunuli do primárnej
starostlivosti. Rozširovanie kompetencií všeobecných
lekárov bude vyžadovať investície do zariadení ambulancií.
Riešením by bolo vytvoriť pôžičkové programy, napríklad
prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, pre prípady, že si chce lekár chce založiť či
prístrojovo vybaviť ambulanciu v regióne, kde chýba jeho
špecializácia, či je nedostatok všeobecných lekárov alebo
pediatrov. Lekár by mohol dostať úver na založenie a
rozbeh ambulancie s tým, že prvých napríklad 5 rokov by
splácal len úroky, a až potom (po stabilizácii praxe)
aj istinu. Podmienkou by mal byť záväzok odpracovať istý
počet rokov v slovenskom zdravotníctve.

Revízia výdavkov na zdravotníctvo II. Záverečná správa, október 2019.
Budeme motivovať ZP- najmä VšZP, aby mali zmluvy so všeobecnými lekármi aj v odľahlých oblastiach a aby motivovali všeobecných lekárov plne využívať svoje
kompetencie pri starostlivosti o niektorých chronických pacientov.
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Kvalitná ambulantná sféra však dokáže odbremeniť
nákladnú nemocničnú starostlivosť. 873 Za súčasného
zverejňovania preskripcie 874 a čakacích listín u jednotlivých
poskytovateľov, sa dá pomôcť tlaku na vyššie ohodnotenie
dokázateľne lepších lekárov.

Našou prioritou bude urýchlené sprevádzkovanie modulu
e-Lab v rámci e-Zdravia, ktoré je kľúčové na zníženie
nákladov na SVaLZ.

Navyše tým, že ambulantní lekári sú oddelení od nemocničnej
praxe, stagnuje ich odborná pripravenosť. Keby mohli
pôsobiť ako tzv. zmluvní lekári lôžkového zariadenia,
ktorí nie sú zamestnaní, ale hradení „na faktúru“, znížilo
by to potrebu zamestnávať vysoké počty lekárov. Súčasne
by sa ambulantní lekári zúčastňovali na najmodernejšej
liečbe v nemocniciach, čo zvýši kvalitu ZS.

Zákon 579/2004 Z. z. o záchrannej službe bol významným
míľnikom v prednemocničnej urgentnej starostlivosti.
Stanovil 280 pevných bodov staníc záchrannej služby,
povinnosť výjazdu do jednej minúty od nahlásenia
udalosti, koordináciu medzi jednotlivými bodmi s dôrazom
na účasť v integrovanom systéme (vrátane hasičov a policajtov).
V otázke financovania zákon stanovil povinnosť ZP hradiť
stanice podielom, podľa počtu poistencov v kmeňoch,
a potom podľa jednotlivých konkrétnych výjazdov pre
konkrétneho poistenca, za najazdený kilometer. Takéto
financovanie malo pokrývať predpokladané náklady
na posádku, na obnovu vozidiel a techniky po štyroch
rokoch (dĺžka odpisov), pokrytie nákladov na poistné,
náhradné diely, komunikáciu medzi bodom a integrovaným
centrom, bodom a vlastnými vozidlami, a samozrejme,
aj primeraný zisk pre poskytovateľov.

SVaLZ
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) majú
významnú funkciu pri zdravotnej starostlivosti. Slúžia
na diagnostiku i liečbu pacienta, ide napríklad o laboratóriá
(vyšetrenia krvi), rôzne zobrazovacie metódy (RTG, CT, MR),
či rehabilitáciu. Z hľadiska výdavkov predstavujú asi 11 %
celkových verejných výdavkov na zdravotníctvo, čo je vyšší
podiel než v ostatných štátoch V4. 875
Najväčšia neefektivita je skrytá v laboratórnych
vyšetreniach a jej zdrojom sú nadbytočné a defenzívne
vyšetrenia, ako aj neodôvodnene časté uprednostňovanie
drahších metodík pred lacnejšími, no rovnako presnými
z hľadiska štandardov. Cenotvorba vyšetrení mnohokrát
už neodzrkadľuje ich nákladovosť. 876
Ďalším zdrojom relatívne značného podielu výdavkov
na SVaLZ je vysoký počet vyšetrení zobrazovacími
metódami, ktorých sa u nás robí o tretinu viac než v Česku
a Maďarsku. Ukazuje sa tiež, že ceny CT a MR vyšetrení
sú u nás neodôvodnene vysoké. Nadbytočné vyšetrenia
zaťažujú nielen pacientov (čas, stres, CT - ionizujúce
žiarenie), ale samozrejme aj rozpočet VZP.
Zaradenie platieb za laboratórne vyšetrenia a vyšetrenia
zobrazovacími metódami do jednotnej platby za výkon
umožní oveľa efektívnejšiu reguláciu počtu i cien týchto
vyšetrení priamymi odberateľmi, teda PZS
873
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RÝCHLEJŠIE SANITKY

Je na mieste otázka, či by prevádzkovatelia nemali
pri dodržaní požiadaviek na kvalitu medzi sebou
súťažiť aj cenou, za ktorú sú schopní záchranársky bod
prevádzkovať. Súťaž by umožnila ďalšiu úsporu verejných
zdrojov. Od roku 2008 došlo k viacerým deformáciám, ktoré
zhoršili parametre záchrannej služby. Záchranná služba
dosiahne pacienta neskôr a v čase do 15 minút na menšom
území.877 Najčastejšie spomínaným dôvodom zhoršenia
času dojazdu je zneužívanie sanitiek. Menej sa už hovorí
o používaní záchraniek na sekundárne 878 prevozy. Každá
takto vyslaná záchranka logicky chýba v mieste svojho
pôsobenia a v prípade potreby musia operátori volať
záchranky zo vzdialenejších miest. Tento spôsob nielen
plytvá verejnými zdrojmi, ale doslova ohrozuje zdravie
a život občanov. Politici zneužili zhoršujúcu sa situáciu
na zavedenie nového typu záchraniek tzv. RZP-S, ktoré
majú slúžiť iba na sekundárne prevozy. Tieto záchranky
sú zbytočne drahé a platené nepretržite, pritom existuje
dopravná zdravotná služba, ktorá by sa mohla na časť

Jednodňová starostlivosť, liečenie v ambulancii.
Koľko lekár predpisuje akých liekov, či používa tzv. generickú preskripciu alebo odporúča konkrétne liečivo…
Revízia výdavkov na zdravotníctvo II. Záverečná správa, október 2019.
Napríklad veľmi využívané vyšetrenie na glykovaný hemoglobín.
Vozidlo nemusí byť okamžite k dispozícii, a tak čas na dojazd k pacientovi sa predĺži. Súčasne, ak sa zaráta čakanie na voľné vozidlo, za 15 minút sa pokryje menšie územie.
Primárny výjazd – na urgentné volanie, sekundárny výjazd – na vopred plánovaný prevoz medzi jednotlivými nemocnicami.

sekundárnych prevozov po malých úpravách využívať
už dnes a bez zbytočných paušálov.
Letecká služba obsluhuje 6 bodov (vrtuľníky), čo je dostatočný
počet. Heliporty a spevnené plochy však nie sú vybavené
na nočné lety, preto vrtuľníky v noci nemožno využívať.
Napriek tomu za ne platíme stand-by režim 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
V budúcnosti sa dôraz musí klásť na prípravu záchranárov,
pretože moderný systém predpokladá zavedenie tzv.
„rendez-vouz“ systému. Bude menej posádok RLP
(s lekárom) v prospech rýchlej záchrannej služby RZP
(záchranár). Tento systém spočíva v individuálnej mobilite
lekárov v samostatných autách, ktoré sa budú pripájať
k záchranárskej posádke len tam, kde to je potrebné.
LEKÁRNE
V súčasnosti existujúca pestrosť v štruktúre poskytovania
lekárenskej starostlivosti je plne v súlade so záujmom
podporovať vysokú dostupnosť lekárenskej starostlivosti
a udržiavanie kvality lekárenstva na úrovni vyspelých
európskych krajín.
Ako i v iných oblastiach, aj v prípade lekární podporujeme
zdravé konkurenčné prostredie. Sme proti nezmyselným
opatreniam na obmedzenie vlastníctva lekární, zároveň
sme však proti zneužívaniu dominantného postavenia.

61/
Rozšírime kompetencie a motivujeme všeobecných
lekárov k starostlivosti o niektorých chronicky chorých,
ktorí sú v súčasnosti v starostlivosti špecialistov. 880
PROCESNÉ ZMENY
62/
Zreálnime parametre modelovania vývoja výdavkov
a potreby zdrojov v rezorte zdravotníctva, pričom
zohľadníme aj parametre ako nárast personálu, starnutie
populácie, a najmä investičný dlh PZS. 881
63/
Zabezpečíme, aby Protimonopolný úrad SR dôsledne
preveroval dominantné postavenie PZS, skúmal
konflikt záujmov v zdravotníctve so zreteľom na krížové
vlastníctvo a nariadil primerané opatrenia vyplývajúce
zo zákona.
64/
Vytvoríme podmienky 882 na to, aby zmluvy medzi
ZP a PZS o nákupe ZS mohli obsahovať rozhodcovskú
doložku, a súčasne, aby súdy mohli v sporoch medzi PZS
a ZP vydávať predbežné opatrenia štandardným
spôsobom.
65/

Riešenia SaS:

Štátne nemocnice zapojíme v plnom rozsahu
do e-Zdravia a aktívne tak prispejeme k jeho rozvoju.

SYSTÉMOVÉ ZMENY

66/

60/

DLHOVÁ BRZDA NEMOCNÍC:

Podporíme riadenú optimalizáciu siete (stratifikáciu)
nemocníc vrátane vzniku centier excelentnosti
predovšetkým prostredníctvom zdravotných poisťovní. 879

879
880
881
882

Zavedieme mechanizmus, ktorý upozorní verejnosť
na zadlžovanie a uplatní sankcie v jednotlivých pásmach.

Napr. pôrodnice, kde sa narodí menej než 500 detí ročne, majú vyššiu mieru komplikácií, ktoré potom vyžadujú dlhší pobyt v nemocnici (graf v dokumente
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/IZP/pdf/stratifikacia_siete_nemocnic.pdf, str. 25).
Diabetici, malé chirurgické zákroky, zápaly ucha...
Novelizáciou ods. 14., čl. 13, zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení (novela platná po 1. 1. 2020).
Novelizáciou zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, kde v článku 7 doplníme možnosť rozhodcovskej doložky.
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67/

73/

Zjednotíme výkazníctvo a prezentáciu výsledkov
štátnych nemocníc, výsledky budeme pravidelne
zverejňovať, ako aj jednotné ukazovatele ich hospodárnosti
a kvality. Na základe nich bude možné jednoducho
posudzovať skutočnú výkonnosť jednotlivých nemocníc.

Upravíme 885 rozsah lekárenskej pohotovostnej
služby tak, aby zodpovedal reálnym potrebám občanov
v jednotlivých regiónoch a dôslednou koordináciou
všetkých zložiek pohotovostnej služby (ambulantná,
urgenty a lekárenská) dosiahneme lepšiu zdravotnú
starostlivosť o náhle prípady mimo pracovnej doby.
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68/
Prípadné ozdravné plány štátnych nemocníc budú
verejne dostupné, ako aj hodnotenia ich plnenia.
69/
Vytvoríme podmienky na dokončenie a úplne
sfunkčnenie systému DRG vrátane odstránenia všetkých
deformácií. Kľúčové je správne rozúčtovanie nákladov
za jednotlivé výkony.
70/
Stanovíme jasné pravidlá 883 súťaže na vydávanie
povolení pre RLP/RZP vzhľadom na referencie
a skúsenosti poskytovateľov, bez ohľadu na vlastníka.

Zavedieme tzv. ,,rendez-vouz“ systém v mestách
s vysokou hustotou obyvateľov.
72/
Upravíme legislatívne normy týkajúce sa predpisovania
a vydávania liekov tak, aby odrážali zmeny v procesoch
lekárenstva, ktoré prinieslo zavedenie e-receptov,
a aby sa zvýšila právna istota všetkých dotknutých
skupín. 884

884

885

Budeme trvať na tom, aby v každej lekárni v čase výdaja
liekov na recept bol prítomný farmaceut. V takomto
prípade považujeme pravidlo „jedna lekáreň = jedna
právnická osoba“ za bezpredmetné.
ZMENA SPÔSOBU RIADENIA
75/
Do vedenia štátnych nemocníc dosadíme ľudí,
ktorí preberú plnú zodpovednosť za výsledky.
Riaditeľ nemocnice bude mať za sebou preukázateľné
manažérske skúsenosti a úspešný profesionálny príbeh.
76/

71/

883

74/

Štátne nemocnice budú rokovať so ZP ako holding.
77/
Budeme pokračovať v centralizácii nákupov v štátnych
nemocniciach. Tým ušetríme viac peňazí a zabránime
potencionálnej korupcii.
78/
Budeme riadiť štátne nemocnice ako sieť kooperujúcich
nemocníc s centrálnym manažmentom a back officom
na zabezpečenie podporných činností.

Napr. personálne vybavenie z hľadiska počtu, vzdelania a skúseností, technické vybavenie, referencie na doterajšie pôsobenie. Súčasne zaistíme, aby sa súťaž uskutočnila
v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
Zavedenie e-receptov (preskripčné záznamy) do zákona o lieku č. 362/2011 sa udialo s viacerými chybami a nedôslednosťami, ktoré treba napraviť - ako napr. oddeliť
a sprehľadniť povinnosti vzhľadom na e-recept a núdzovú papierovú formu; doplniť chýbajúce kompetencie NCZI nevpustiť do systému e-Zdravia formálne nesprávny
preskripčný záznam; nastaviť pravidlá na manipuláciu s opiátmi v novom prostredí e-Zdravia; redefinovať platnosti elektronických dokladov vzhľadom na ich špecifiká;
stanoviť vyhlášku MZ, ktorá opíše technické požiadavky, dátové formáty a rozdelenie povinností pri kolobehu elektronického receptu.
Lekárenská pohotovosť má napríklad miesto pri riešení ľahších stavov pacientov do nasledujúceho dňa.

79/

86/

Zavedením plávajúcich lôžok 886 zvýšime ich
obložnosť. Nemocnice budú rozdelené na nemocničnú
a hotelovú časť.

Znížime plytvanie drahými laboratórnymi výkonmi
(SVaLZ) tak, že budú platené tými PZS, ktorí si ich
objednajú. PZS si vyúčtujú od poisťovní výkony,
ktoré obsahujú aj subdodávky SVaLZ. Tento platobný
mechanizmus je súčasťou prechodu na DRG.

80/
Presadíme, aby poisťovne financovali nemocničné
urgenty aj na základe definovaných indikátorov kvality. 887
81/
Oddlženie štátom vlastnenej nemocnice bude možné len
za výsledky, čiže keď dokáže hospodáriť bez rastu
záväzkov po lehote splatnosti.
82/
Investície pri štátnych PZS budeme riešiť najmä
projektovým financovaním a následným splácaním
investície z platieb zo zisku.
83/

84/
Prostredníctvom VšZP budeme pravidelne
prehodnocovať (znižovať) jednotkové ceny všetkých
vyšetrení SvaLZ, pričom zavedenie modulu e-Lab bude
kľúčovým nástrojom.
85/
Prostredníctvom revíznej činnosti VšZP budeme tlačiť
na využívanie cenovo najefektívnejších metód a brániť
častému opakovaniu vyšetrení i nadbytočným
vyšetreniam.

887

888

Prevádzkovatelia pevných bodov záchrannej
zdravotnej služby pri dodržaní stanovenej kvality
budú o jednotlivé body súťažiť cenou,
čiže tá nebude pevne stanovená.
88/
Zrušíme nočný „stand-by“ režim v tých bodoch leteckej
záchrannej služby, ktoré nespĺňajú podmienky
pre nočné lety.

Vstup nových liekov a technológií

Navrhneme pôžičkový program pre lekárov,
ktorí si chcú zriadiť vlastnú ambulanciu. 888

886

87/

Súčasné veľké zmeny v technológiách prinesú masívny
vstup nových prístrojov, zariadení, metód a liekov
do zdravotníctva. Podmienkou na zavádzanie inovácií
bude použitie metodiky Health Technology Assessment,
ktorá poskytne údaje na stanovenie prípadného doplatku
pacienta. Na rozdiel od súčasnosti tak pacient bude mať
možnosť využiť novú napríklad šetrnejšiu diagnostiku
či liečbu s doplatkom, ktorý si bude môcť v prípadoch
neprioritných diagnóz nechať preplatiť na základe
individuálneho zdravotného pripoistenia. Postupom
času sa využívanie noviniek rozšíri a tieto sa môžu stať
pri splnení definovaných podmienok súčasťou plne
hradenej liečby neprioritných diagnóz.

Plávajúce lôžka nie sú viazané na konkrétne oddelenia, ale na skupinu oddelení (úsek) s podobným medicínskym charakterom. Pacient môže ležať na ktorejkoľvek
izbe v danom úseku, sestry sa starajú o všetkých pacientov na danom úseku a lekári chodia za svojimi pacientmi podľa špecializácie.
Zmenou ustanovenia článku 8b zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, pričom medzi indikátormi budú: Doba čakania pacienta pre rôzne kategórie závažnosti
po privezení pacienta; doba čakania na CT pri podozrení na náhlu cievnu mozgovú príhodu; vybavenie urgentu CT, MRI, Rtg prístrojmi, dostupnosť základných
laboratórnych vyšetrení; personálne vybavenie;
Napr. by lekár mohol dostať úver na založenie a rozbeh ambulancie od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) s tým, že prvé 2 roky by neplatil úroky
a úver nemusel splácať. Až po tejto dobe (po stabilizácii praxe) by začal splácať úroky a istinu. Podmienkou bude záväzok odpracovať istý počet rokov v slovenskom
zdravotníctve.
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TRANSPARENTNÉ A EFEKTÍVNE NARÁBANIE
S FINANCIAMI NA LIEČBU

6.1 | ZDRAVOTNÍCTVO

Pri rozhodovaní, či sa nové lieky, zdravotnícke technológie
a spôsoby liečby majú úplne alebo čiastočne uhrádzať z
verejného zdravotného poistenia, bude pre nás hlavným
kritériom cena za získanie jedného roku života (QALY). 889
Náklady na lieky v rámci celkového rozpočtu slovenského
zdravotníctva tvoria približne až 23 % z celkových verejných
výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo je viac než vo veľkej
väčšine štátov EÚ. Tým sa dostávame za hranice udržateľného
financovania farmakoterapie a prekračujeme možnosti
dané úrovňou bohatstva našej krajiny. Dokazuje to aj
spotreba liekov meraná počtom DDD 890 na obyvateľa,
ktorá je u nás zhruba o 10 % vyššia, než je priemer OECD.
Tieto peniaze potom chýbajú pri financovaní iných
segmentov zdravotnej starostlivosti.
Pokles spotreby liekov o 10 % by priniesol 100 mil. eur,
ktoré by sa mohli využiť napríklad na financovanie lôžkovej
starostlivosti v nemocniciach. Na Slovensku sa predpisuje
priveľa liekov často bez toho, aby predpisujúci lekár presne
vedel, aké ďalšie lieky daný pacient užíva. Tento problém
mal riešiť projekt e-Zdravie, ktorého podstatné fázy neboli
napriek vynaloženým peniazom a desaťročnému obdobiu
príprav do dnešného dňa plne sfunkčnené. Podobne
rozšafne si počíname aj pri zdravotných pomôckach.
V minulosti zverejnené podozrenia na podvody rôzneho
typu poukazujú na veľké mrhanie verejnými
prostriedkami v tejto oblasti.

Zásadnou úlohou je potom len pravidelné prehodnocovanie
a zapracovanie nových poznatkov vedy a výskumu vrátane
štandardného procesu kategorizácie nových molekúl,
a tým ich zaradenie alebo vyradenie z transparentného
systému cenovej regulácie. Ceny zdravotného materiálu
dnes podliehajú základnej cenovej regulácii. V prípade
kategorizácie liekov prebieha cenová regulácia často
len formálne a štát sa spolieha na správnosť podkladov
dodávaných výrobcami a dovozcami. Dnešný systém
až ex-post kontroluje a prípadne sankcionuje za nepresné
či nesprávne dáta. Prostriedky zo solidárneho zdravotného
poistenia však už boli vydané. Sankcie sú navyše v porovnaní
so ziskami z neseriózneho konania zanedbateľné. Z tohto
dôvodu všetky odborné podklady vrátane farmakoekonomických výpočtov poskytne kategorizačným
komisiám odborná agentúra na posudzovanie prínosov
nových liekov a zdravotníckych technológií (HTA
agentúra). HTA agentúra bude súčasťou ŠÚKL, pričom
kvôli zamedzeniu konfliktu záujmov bude zamestnávať
vlastných odborníkov. Úlohou HTA agentúry bude
aj tzv. horizon scanning, t. j. v spolupráci s NCZI, ZP
a farmaceutickými spoločnosťami pripravovať predikcie
vstupu nových liekov v horizonte 3 až5 rokov na slovenský
trh vrátane ich možných dosahov na výdavky verejného
zdravotného poistenia.

KATEGORIZÁCIA AKO PREDPOKLAD PLNEJ ÚHRADY
LIEČBY

Kategorizačná komisia s jedenástimi členmi (dnes je päť
zástupcov poisťovní vrátane VšZP; traja členovia zastupujú
ministerstvo a traja odborné spoločnosti) musí vytvárať svojím
zložením predpoklady na vyvažovanie protichodných
motivácií jej členov a subjektov, ktoré zastupujú.
Kategorizačná komisia predstavuje poradný orgán
pre ministra zdravotníctva.

Zmena prístupu ku kategorizácii liekov a zdravotníckeho
materiálu je teda jednou z kľúčových úloh, ktoré systém
slovenského zdravotníctva musí veľmi rýchlo absolvovať.
Zo zdrojov verejného zdravotného poistenia sa financujú
tie lieky a materiál, ktoré prejdú kategorizáciou. Takáto
liečba je potom automaticky plne alebo čiastočne hradená
pre každého poistenca, opiera sa o aktuálne poznatky vedy
a je v súlade s „medicínou založenou na dôkazoch”.

Očakávame, že posilnenie postavenia zdravotných
poisťovní v kategorizačnej komisii povedie k zvýšenému
sledovaniu efektivity, kde sa kladie dôraz nielen na odborné
medicínske otázky, účelnú farmakoterapiu, ale aj na cenu
za získanie jedného QALY. Zároveň sa definujú indikačné
obmedzenia a percentá úhrady z verejného poistenia.
Zaradením lieku do kategorizácie sa stáva liek súčasťou
nároku pacienta.

889
890

QALY - Quality-adjusted life year. 1 QALY znamená rok života pri úplnom zdraví alebo napr. dva roky pri zdraví oslabenom na polovicu.
Doporučená denná dávka.

TRANSPARENTNOSŤ A PREDVÍDATEĽNOSŤ
Dôležitým pilierom, na ktorom stavia nový spôsob prístupu
k cenovej regulácii, je transparentnosť konania
a predvídateľnosť, čím sa umožňuje plná verejná kontrola
nad prácou cenového regulátora. Rovnako transparentným
spôsobom je potrebné pracovať aj na úrovni odvolacích
orgánov, aby sa nestávalo, že komplexné zhodnotenie
a rozhodnutie následne zmení personálne a odborne
nedostatočne vybavený odvolací orgán. Pre zvýšenie
transparentnosti a nezávislosti konania oddelíme prvý
a druhý stupeň rozhodovania o kategorizácii. 891
Ustálime periodicitu zmien, aby jednotlivé procesy
kategorizácie na seba logicky a procesne nadväzovali,
a tým sa odbúravali zbytočné administratívne prekážky
v dostupnosti liekov pre pacientov. Prinesieme tak väčšiu
stabilitu do systému a pacienti tak nebudú vystavovaní
náhlym zmenám terapie len z dôvodu častých a mnohokrát
nekoncepčných zmien vo výške doplatkov za lieky. 892
Kategorizačné komisie nemajú v súčasnosti povinnosť
zostavovať výročné správy s odpočtom svojej činnosti.
Lieky a zdravotný materiál, ktorý nebude po posúdení
kategorizačnou komisiou kategorizovaný, bude môcť
byť spolufinancovaný zdrojmi verejného zdravotného
poistenia len výnimočne. 893 Navrhneme, aby sa po spustení
individuálneho zdravotného pripoistenia lieky, ktoré
neprejdú riadnou kategorizačnou procedúrou, hradili
čiastočne z pripoistenia (spravidla cenový rozdiel medzi
kategorizovaným liekom, pomôckou či materiálom
a nekategorizovaným). Na druhej strane podstatne
zefektívnime proces vstupu a kategorizáciu nových
sľubných liekov, pomôcok, materiálov a technológií
na slovenský trh.
Vytvoríme lepšie podmienky na rokovanie a dohody
zdravotných poisťovní a farmaceutických spoločností
pri vstupe inovatívnych liekov. Budeme podporovať dohody
o manažovanom vstupe nových liekov (managed entry
agreement), dohody o zdieľaní rizika, objemovo-cenové

891
892
893
894
895

dohody a iné spôsoby na uľahčenie vstupu inovatívnych
liekov pre slovenských pacientov, pričom kritérium cenovej
efektívnosti bude rozhodujúcim.
EXPERIMENTÁLNA LIEČBA NEBUDE HRADENÁ Z VZP,
ALE PACIENT SA O NEJ DOZVIE
Liečba, ktorá obvykle zodpovedá definovaným procedúram
pre výskum a vedecké štúdie vrátane dohľadu etických
komisií a je určená na overovanie nových budúcich metód
liečenia, je financovaná najmä výrobcami, vzdelávacími
inštitúciami a ďalšími verejnými zdrojmi (nadácie, granty
a pod.). Takáto liečba pomocou ešte neregistrovaných
liekov či off-label použitia registrovaných liekov 894 prebieha
všade vo svete. Preto je dôležité, aby sme sa včas dozvedali
o novinkách a prinášali ich našim pacientom. Takéto
informácie nám zabezpečí účasť v EUnetHTA. 895
Výnimky z kategorizácie sa dnes týkajú aj liečby vzácnych
ochorení (teda ochorení s hustotou výskytu menej než
1 : 50 000). Pri kategorizácii sa na nich i naďalej nebudú
vzťahovať rovnaké podmienky posudzovania nákladovosti
liečby ako pri ostatných liekoch a bude zabezpečený
dovoz u nás nekategorizovaných liekov. Bude však treba
starostlivo odlíšiť umelé vytváranie vzácnych chorôb,
čo môže byť pomerne komplikované pri niektorých
terapiách, napr. génová terapia onkologických ochorení.
Dobrou cestou na hospodárne vynakladanie finančných
prostriedkov je pravidelné porovnávanie výsledkov,
hodnotenie novo nasadených terapií. Dôležitú úlohu
tu hrá zapojenie Slovenska do medzinárodnej výmeny
medicínskych a finančných informácií v rámci krajín EÚ,
OECD a spolupráca na úrovni EMA a FDA, čo bude aj
úlohou HTA agentúry popri ŠÚKL. Budeme tiež vyžadovať,
aby dodávatelia liekov pri kategorizačnom procese
predkladali poradným orgánom MZ výpočtové modely (napr.
vo forme excelovského súboru), ktoré použili pri farmaekonomickom zdôvodňovaní žiadosti. Túto povinnosť
zakotvíme v zákone č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín.

V súčasnosti aj o zaradení či nezaradení do kategorizácie rozhoduje minister, ako aj o odvolaní voči takémuto rozhodnutiu.
https://www.researchgate.net/publication/319257328_The_Implementation_of_Managed_Entry_Agreements_in_Central_and_Eastern_Europe_Findings_and_Implications
Celkový objem výnimiek je vyše 40 miliónov eur ročne, čo predstavuje asi 4 % zdrojov na lieky.
Off-label použitie je využitie daného lieku na inú diagnózu než schválenú pri registráciia/alebo kategorizácii.
European Network of Health Technology Assessment, európska sieť HTA agentúr.
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GENERIKÁ A BIOSIMILÁRE MÔŽU VYLIEČIŤ OVEĽA
VIAC PACIENTOV
Slovensko má pomerne veľké rezervy vo využívaní generických
a biosimilárnych liekov. Navyše trend nie je priaznivý, pretože
počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesá od roku
2017. 896 Štúdia inštitútu INECO vyčíslila, že ak by sme zvýšili
podiel generík a biosimilárnych liekov na úroveň priemeru V4,
mohli by sme usporiť zhruba 80 mil. eur ročne. Znížime preto
bariéry pre vstup generík a biosimilárnych liekov na slovenský
trh, najmä úpravou vyhlášky ministerstva zdravotníctva
č. 435/2011 tak, aby mali lieky s rovnakou účinnou látkou, ale
rozdielnou cestou podania 897 rovnakú maximálnu úhradu
zdravotných poisťovní za štandardnú dávku liečiva, resp.
za liečebný cyklus (t. j. napr., aby patrili do porovnateľných
referenčných skupín) pri zohľadnení prípadných rozdielov
v účinnosti liečby, ako aj v nákladoch, ktoré súvisia s rôznymi
cestami podania lieku.
Dnes platí tzv. 3-prahový vstup pre generické a biosimilárne
lieky vstupujúce na slovenský trh. Ide o povinnosť znížiť cenu
pre prvé tri generické lieky a biosimilárne lieky zaradené
do kategorizácie. 898 Najmä v prípade generických liekov,
kde sú povinné zrážky z cien vyššie, môžu tieto podmienky
v kombinácii s prísnymi podmienkami pre medzinárodné
referencovanie cien liekov odrádzať výrobcov od vstupu
na trh. 899 Predovšetkým v referenčných skupinách
s potenciálom vstupu viacerých konkurenčných liekov
(tzv. druhé a tretie generikum) je regulácia cien z ekonomického
pohľadu neopodstatnená. Prehodnotíme význam
3-prahového vstupu, ako aj výšku povinných zrážok z cien
pre generické lieky zaradené do kategorizácie, a to osobitne
pri liekoch, kde sa dá predpokladať súťaž viacerých výrobcov,
resp. dodávateľov liekov. Upravíme legislatívu tak, aby na
účely povinnej zrážky z ceny nebol vstup nového balenia
k už zaradenému lieku považovaný za vstup nového lieku
na trh. Umožníme využívať nové druhy liekov (obvykle
neregistrovaných) pre slovenských pacientov, ktorí trpia
najmä nevyliečiteľnými ochoreniami (paliatívna liečba),
dlhotrvajúcimi bolesťami a závažnými psychickými
chorobami, a ktorým doterajšia liečba nepriniesla výsledky

896
897
898
899
900

či úľavu. Podstatne znížime všetky administratívne
prekážky, ktoré dnes existujú, aby lekár mohol predpísať
lieky aj mimo rámca dnes využívaných liekov (lieky
na použitie v nevyhnutných prípadoch). 900 Úhrada
takýchto liekov však bude spravidla mimo rámca
solidárneho verejného poistenia.
NA LEKÁRNIKOV SA MÔŽEME SPOĽAHNÚŤ
Dôležitým parametrom na nastavenie výšky úhrady
lieku z verejného zdravotného poistenia bude komplexné
hodnotenie účinnosti. Nielen lieku samotného, ale aj
v súvislostiach s ostatnými liekmi danej farmakologickej
skupiny. Nastavenie primeraných doplatkov sa potom stáva
prirodzeným nástrojom účelnej farmakoterapie. Cenová
politika a stanovenie doplatkov za lieky sa však nesmú stať
nástrojom sociálnej politiky. Na to máme iné nástroje.
Dostupnosť liekov je parameter, ktorý je nutné sledovať
a je zjavné, že to nie je možné nechať výlučne na trh.
Ak by došlo plošne k nedostatku, musí štát okamžite konať.
Komunikácia s výrobcami, koordinácia zastupovania počas
technologických odstávok či riešenie nepredvídaných
výpadkov na trhu s liekmi sú príkladmi situácií, ktoré bude
riešiť ministerstvo zdravotníctva.
PODPORÍME NOVÉ TECHNOLÓGIE V PROSPECH
PACIENTOV
ZP budú mať možnosť financovať mobilné aplikácie
pre telemedicínu z nákladov na zdravotnú starostlivosť.
Dnešný stav projektu e-Zdravia umožňuje podporu
celkových zmien v terapeutických procesoch. Budeme
komunikovať s poisťovňami, aby svojou úhradovou
politikou podporovali zavádzanie týchto technologických
zmien a nových postupov v praxi (napr. úhrada
opakovacích receptov, elektronické objednávanie
na kontrolné odbery, kompetencie sestier pri diagnostike
a pod.).

https://ineko.blog.sme.sk/c/517197/slabe-vyuzivanie-generik-a-biosimilarov-nas-stoji-takmer-80-milionov-eur-rocne.html
Napr. orálne, injekcia alebo čapíky.
Lieky o 45 % pre prvý, 10 % pre druhý a 5 % pre tretí liek a pre biosimilárne lieky o 25 % pre prvý, 5 % pre druhý a 5 % pre tretí liek.
Počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesol z 268 v roku 2017 na 189 v roku 2018, teda o 29 %. Za prvý polrok 2019 bolo podaných 75 žiadostí.
Táto úprava platí v praxi od 1. 6. 2018. Citované z: http://www.ineko.sk/file_download/1389
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, odseky 83 (1) a (2).

Riešenia SaS:

94/

Po splnení štandardných požiadaviek na registráciu
liečiv podporíme zaradenie prípravkov s obsahom
tetrahydrokanabinolu a kanabidiolu do terapie.

Navrhneme, aby päť členov kategorizačnej komisie
menovali súkromné zdravotné poisťovne, ďalších dvoch
členov menovala VšZP, dvoch až troch odborné spoločnosti
a predsedu komisie menoval minister. Každý člen komisie
má jeden hlas s výnimkou predsedu, ktorý má dva
hlasy v prípade, ak je počet hlasov rovnaký. Členovia
kategorizačných komisií budú túto činnosť vykonávať
na plný úväzok.

PROCESNÉ ZMENY

95/

SYSTÉMOVÁ ZMENA
89/

90/
Nákladovosť nových liekov a medicínskych postupov 901
sa bude posudzovať pomocou nákladov na získanie
roku kvalitného života (QALY), najčastejšie referencovaním
nových diagnostických a liečebných metód metodikou
Health Technology Assessment.
91/
HTA agentúra bude tiež pripravovať projekcie vstupu
nových liekov na slovenský trh v horizonte 3 až 5 rokov.
92/
Hodnoty QALY bude určovať vyhláška MZ SR.
93/
Podporíme rozvoj medzištátnej výmeny informácií,
budeme iniciovať zapájanie sa našich akademických
a odborných inštitúcií, predovšetkým HTA agentúry,
do medzinárodnej výmeny podkladov na hodnotenie
účinnosti a finančnej efektivity farmakoterapeutických
postupov na pôde EMA (krajiny EÚ) a aj FDA (USA).

901
902
903

Zmeníme spôsob stanovovania pokút za neskoré alebo
nesprávne podklady výrobcov na kategorizáciu tak,
aby tvorili dvojnásobok neoprávnených ziskov.
96/
Vytvoríme podmienky pre samostatné dohody
zdravotných poisťovní s farmaceutickými spoločnosťami
o manažovanom vstupe inovatívnych liekov, 902
ktoré uľahčia vstup inovatívnych liekov na slovenský trh.
97/
Navrhneme zmeny pravidiel 903 tak, aby sa odstránili
súčasné bariéry pre vstup generických a biosimilárnych
liekov do kategorizácie. Cieľom je, aby generická
preskripcia bola pre pacienta cenovo najvýhodnejšia.
98/
Lieky nezaradené do kategorizácie (dnes lieky na výnimky)
budú po zavedení individuálneho zdravotného pripoistenia
postupne zaradené do systému viaczdrojového
financovania.

V súčasnosti sa tento postup obchádza, v prípade tzv. vzácnych ochorení sa nevyžaduje.
Novelizáciou čl. 7a zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
Zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a vyhlášky MZ SR
č. 435/2011 o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
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b/

typy zdravotníckych pomôcok (nie konkrétne výrobky)
vydaných na zdravotné poukazy, ako sú napr. barle,
obväzy, domáce kyslíkové prístroje,

c/

špeciálny zdravotný materiál,
ako sú napr. kĺbové náhrady, stenty, šitie.

99/
HTA agentúra bude súčasťou ŠÚKL. Tá bude predkladať
svoje posudky kategorizačným komisiám a radám.
Posudky budú verejne dostupné.

104/

6.1 | ZDRAVOTNÍCTVO

100/
Oddelíme prvý a druhý stupeň rozhodovania 904
o kategorizácii liekov, pomôcok, materiálu a dietetických
potravín takým spôsobom, aby ten, kto rozhoduje
na prvom stupni, nemohol ovplyvňovať rozhodovanie
na druhom stupni.

Na transparentné konanie o cenách liekov a materiálu
bude kategorizačná komisia využívať kombináciu
dnes už definovaných, ale aj nových postupov:
a/

porovnávanie cien v rámci referenčnej skupiny
(s vyššou ako doterajšou citlivosťou pri nových liekoch
a liekoch často patriacich do emergentného systému
objednávania),

b/

informačné a dátové podklady z NCZI a ZP,
ako sú incidencia ochorení, spotreba a náklady,

c/

podklady z minulých verejných súťaží
jednotlivých ZP a poskytovateľov,

d/

výmenu dát v rámci kategorizačných autorít krajín EÚ,
OECD a spoluprácu v EMA,

e/

pravidlá na posudzovanie nákladovej efektivity
vo vzťahu k ekonomickým možnostiam solidárneho
zdravotného systému vyjadrenou hraničnou cenou
za QALY a s dôrazom na pravidlo „medicína založená
na dôkazoch”,

f/

pravidlá na definovanie spoluúčasti solidárneho
zdravotného systému na financovaní farmakoterapie
súvisiacej s experimentálnou liečbou,

g/

pravidelné prehodnocovanie liekov (revízia úhrad)
vzhľadom na zmeny v najnovších poznatkoch tak,
aby bolo dodržané pravidlo „medicína založená
na dôkazoch”.

101/
Kategorizačné komisie a rady budú viac
transparentné, pretože presadíme:
verejnú formu zasadania komisií, rád a subkomisií,
s prihliadnutím na dodržiavanie pravidiel
obchodného tajomstva,
zverejňovanie zápisníc zo zasadaní kategorizačných
komisií a rád na webovej stránke, a to v čitateľnej
a prehľadávateľnej podobe,
hodnotenie aj hlasovanie jednotlivých členov
kategorizačnej komisie, ako aj členov jej poradných
orgánov, ktoré bude vždy verejné.
102/
Kategorizačným komisiám a radám opätovne zavedieme
povinnosť vypracúvať a zverejňovať výročné správy.905
103/
Predmetom cenovej súťaže budú aj:
a/

lieky expedované na žiadanky nemocníc
a špecializovaných ambulancií (A - skupina),

904

Dnes prijíma rozhodnutie minister na základe odporúčania poradného orgánu, ktorým je kategorizačná komisia. O odvolaní voči rozhodnutiu rozhoduje tiež minister
(ako odvolací orgán) na základe odporúčania poradného orgánu, ktorým je kategorizačná rada. Ide tu v skutočnosti len o istý proces autoremedúry, no nie odvolania.
V novom modeli bude prvostupňovým orgánom štátny tajomník a druhostupňovým minister. Poradné orgány (kategorizačné komisie a rady) budú tiež personálne oddelené.
Kategorizačné komisie a rady sú zriadené ako poradné orgány ministra na základe § 91 zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Činnosť komisií a rád sa riadi štatútmi, ktoré schvaľuje minister. Povinnosť vypracúvať výročné správy
zo štatútov komisií vypadla počas prvej Ficovej vlády v rokoch 2006 až 2010.

905

NAJVÄČŠÍ ZDROJ NESPOKOJNOSTI S ČINNOSŤOU ZP

105/
Pri ŠZM špecificky používaného v jednej nemocnici
(napr. národné ústavy, centrá excelentnosti a pod.)
nastavíme proces kategorizácie formou spolupráce
s týmito zdravotníckymi zariadeniami.
106/
Kompetencie ŠÚKL rozšírime 906 o právo doplniť, upraviť
alebo rozšíriť registračnú dokumentáciu predkladanú
výrobcom. Tieto zásahy musia byť podložené výlučne
v súlade s pravidlami „medicíny založenej na dôkazoch“.

Základnou úlohou poisťovne
je starostlivosť o pacienta
V súčasnosti na Slovensku pôsobí jedna štátna zdravotná
poisťovňa VšZP (63 % podiel na trhu) a dve súkromné:
Dôvera (29 %) a Union (8 %). Súčasná situácia je taká,
že dominantná VšZP deformuje trh nielen nízkou
efektívnosťou, ktorú umožňujú mäkké rozpočtové
obmedzenia, ale aj diskriminačným a pravdepodobne aj
korupčným prístupom ku súkromným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti. VšZP ako dominantný hráč znižuje
efektívnosť využitia zdrojov nehospodárnym riadením
namiesto toho, aby využila svoj trhový potenciál na
znižovanie cien a zavádzanie pro klientskych riešení. VšZP
sa jednoducho v tomto prostredí snažiť nemusí a nechce.
Príliš veľký trhový podiel VšZP považujeme za nezdravý
a v záujme zlepšenia konkurenčného prostredia ho chceme
cielenými krokmi znížiť. Dominantné postavenie VšZP bude
možné oslabiť (bez jej rozdelenia) cestou rastu konkurencie
na trhu zdravotného poistenia. SaS bude preto presadzovať
zníženie bariér pre vstup nových subjektov na trh.
Súčasne predpokladáme, že definícia nároku na úplnú
či čiastočnú úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného
(povinného, solidárneho) ZP otvorí veľký priestor na rôzne
druhy individuálneho zdravotného pripoistenia.

906

Zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

nie sú reálnym nákupcom zdravotnej starostlivosti
a služieb s ňou spojených, nedostatočné sústredenie
sa na kvalitu ZS a bezpečnosť pacienta,
neponúkajú efektívne zdravotné plány, nereflektujú
na nové poznatky a efektivitu súčasných,
slabá motivácia znižovať náklady na zdravotnú
starostlivosť, to sa týka predovšetkým VšZP.
Zdravotné poisťovne na Slovensku boli transformované
do zodpovedajúcej právnej formy akciových spoločností.
Rovnako tak boli definované ich povinnosti a sú podrobené
dohľadu špecializovaného Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Sú zodpovedné svojim poistencom
za dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb a svojim
akcionárom za vyrovnané hospodárenie. Doteraz však
nedošlo k dostatočnému naplneniu ich úlohy nákupcov
zdravotných služieb.
ZISK ZP
Zisk predstavuje vo všeobecnosti hlavnú motiváciu
podnikania. Preto zakazovať zisk administratívne,
ad hoc rozhodnutiami, v ktorejkoľvek oblasti podnikania,
zdravotníctvo nevynímajúc, je nesprávne. Považujeme však
za správne zisk zdravotných poisťovní obmedziť, ako pevné
percento predpísaného poistného pred prerozdelením,
z ktorého by zároveň hradili administratívne náklady.
Veľmi dôležitým aspektom správneho a želateľného
podnikania zdravotných poisťovní je prerozdelenie
vybraného poistného. Pri povinnom verejnom a solidárnom
zdravotnom poistení musí byť základným a nemenným
princípom, že na rovnakú zdravotnú potrebu je rovnaká
starostlivosť, a teda rovnaké zdroje. Vybrané poistné sa
musí transparentným a jasne definovaným spôsobom
prerozdeľovať. Prerozdelenie poistného je zásadné
na zachovanie princípu solidarity vo verejnom
zdravotnom poistení.

6.1 | ZDRAVOTNÍCTVO
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Nezastupiteľnú úlohu pri tlaku na efektívnosť využívania
zdrojov v zdravotnom systéme majú zdravotné poisťovne,
ktoré v súčasnosti takmer rezignovali na manažovanie
svojich poistencov. Preto SaS presadí, aby poisťovne boli
prostredníctvom svojich kontaktných centier a funkcionalít
e-Zdravia schopné v spolupráci s PZS svojim poistencom
na požiadanie vybaviť termín a miesto vyšetrenia
či hospitalizácie.

b/Zrušíme tiež požiadavku na minimálny počet poistencov
a povinnosť zdravotnej poisťovne uzavrieť zmluvy
so všetkými PZS tvoriacimi minimálnu sieť na území
Slovenskej republiky. Zdravotné poisťovne budú mať však
povinnosť zabezpečiť pre svojich poistencov časovú
a priestorovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Čakacie listiny budú okrem iného nesmierne dôležité
na určenie zisku zdravotných poisťovní. Poisťovne sú
povinné zriaďovať tzv. technické rezervy na liečbu,
na ktorú sa čaká. Z účtovného hľadiska ide o položky,
o ktoré sa znižuje zisk. Bude platiť jednoduché pravidlo,
že pokiaľ je čo len jeden pacient na čakacej listine dlhšie,
než dovoľuje stanovený nárok, poisťovňa nemôže
čerpať zisk.

Výber zisku zdravotných poisťovní bude podmienený
splnením základného nároku pacienta a konkrétnych
vopred jasne definovaných požiadaviek. Navrhneme
presné pravidlá tvorby zisku na verejné zdravotné poistenie,
kde budú kľúčové tieto kritériá likvidity a solventnosti:

Riešenia SaS:

109/

a/

Všetky záväzky voči poskytovateľom ZS
sú uhradené v lehote splatnosti.

b/

Na spracúvané výkony sú vytvorené dostatočné
technické rezervy.

c/

Všetky čakacie listiny sú len z dôvodu chýbajúcich
kapacít poskytovateľov ZS alebo čakania na vhodného
darcu pri transplantáciách a sú tiež plne pokryté
technickými rezervami.

d/

Poisťovňa bude musieť preukázať neustále
plnenie kritérií likvidity a solventnosti.

e/

Poisťovňa bude mať funkčný objednávkový
systém (napojený na objednávkový modul e-Zdravia),
prostredníctvom ktorého zaistí bezplatné objednávanie
na ambulantné vyšetrenia na stanovený čas
pre každého svojho poistenca, ktorý o takúto
službu prejaví záujem.

f/

ÚDZS bude dohliadať na plnenie podmienok
výberu zisku ZP.

SYSTÉMOVÁ ZMENA
107/
Vytvorením nároku pacienta umožníme vznik
zdravotného pripoistenia a legálnych (kontrolovaných)
priamych platieb za zdravotnú starostlivosť i služby spojené
s poskytovaním ZS nad rámec nároku (nadštandard),
čím nahradíme dnešný systém nelegálnych poplatkov.
108/
Znížime bariéry pre vstup ďalších poisťovní na trh:
a/ Minimálnu kapitálovú požiadavku, dnes 16,6 mil. eur,
navrhneme stanoviť na 1 mil. eur, pričom táto kapitálová
požiadavka sa bude zvyšovať postupne s rastom počtu
poistencov danej poisťovne. Zároveň bude poisťovňa
povinná mať všetky svoje zdroje v štátnej pokladnici. 907

907

Článok 2a zákona č. 291/2002 o štátnej pokladnici.

110/

Štát musí vedieť pacienta chrániť

Zisk ZP vrátane nákladov na ich správu obmedzíme
pevným percentom, napríklad 5 percent z vybratého
poistenia pred prerozdelením.

Úlohou štátu je zákonmi garantovať dostupnú, kvalitnú
a efektívnu zdravotnú starostlivosť všetkým občanom.
Treba dodať, že rola štátu je nielen v definovaní pravidiel,
dohľade nad ich dodržiavaním, ale aj v podpore
transparentnosti.

111/
Novelizujeme zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach tak, aby všetky výdavky, ktoré nie sú
určené na zdravotnú starostlivosť (vrátane zisku),
boli pevne ohraničené.
112/
V zákone č. 581/2004 Z .z. definujeme parametre
efektívnosti pre zdravotné poisťovne a spôsob,
ako sa majú merať a vyhodnocovať. Parametre budú
jednak ekonomické, no pre občanov budú oveľa dôležité
medicínske, ktoré povedia, ako sa daná poisťovňa stará
o svojich poistencov. 908
ZMENY V SPÔSOBE RIADENIA
113/
Zavedieme náhodný výber externého audítora
losovaním. Tento výber zabezpečí ÚDZS spomedzi
všetkých audítorov, ktorí spĺňajú kritériá.
114/
Poisťovne môžu obstarávať lieky a ŠZM svojpomocne.
V tomto prípade PZS sú ich buď povinní použiť, alebo
ak odmietnu, musia akceptovať poisťovňou vyjednanú
cenu, aj pod kategorizačnú cenu.
115/
Náklady zdravotných poisťovní na manažment pacientov
vrátane mobilných aplikácií (ako napr. Symptom Checker)
a telemedicínu sa stanú súčasťou nákladov na zdravotnú
starostlivosť.

908

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU MÁ VIACERO
NENAHRADITEĽNÝCH FUNKCIÍ:
dohliadať na to, či zdravotná poisťovňa nakupuje
tú zdravotnú starostlivosť, ktorá je definovaná
v zákone o rozsahu, 909
dohliadať nad solventnosťou a likviditou zdravotných
poisťovní a v prípade, že zaznamená zhoršenie
parametrov zasiahnuť načas a razantne,
aby sa prípadné škody eliminovali na minimum,
dohliadať, či poskytovateľ poskytol zdravotnú
starostlivosť „lege artis“ (t. j. podľa zákona).
K tomu, aby mohol tieto funkcie plniť, nesmie priamo
podliehať vláde. Do budúcna musí jednoznačne ÚDZS
znova nadobudnúť akcieschopnosť a nezávislosť, kľúčová
však bude aj voľba vhodného človeka na funkciu predsedu.
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH
INFORMÁCIÍ
Je to štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom
je Ministerstvo zdravotníctva SR. Jednou z hlavných
úloh NCZI je realizácia informatizácie a elektronizácie
zdravotníctva prostredníctvom systému e-Zdravie.
Spustenie systému e-Zdravie začiatkom roku 2018
znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti
zdravotníctva. Systém je centrálnym úložiskom zdravotných
záznamov pacienta a je zdrojom dôležitých informácií
o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu
zachrániť život. Napriek tomu, že sa spustenie systému
pripravovalo dlhé roky a stálo okolo 100 mil. eur, nevyhlo

Napr. perinatálna úmrtnosť, odvrátiteľná úmrtnosť, prenosné ochorenia, skríning rakoviny, podpora primárnej starostlivosti, riešenie nerovnomerného rozloženia
zdravotníckeho personálu v rámci regiónov…
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sa veľkým ťažkostiam a čelí oprávnenej kritike zo strany
lekárov i verejnosti.
Zo strany NCZI je nevyhnutné v čo najkratšom čase zásadne
zlepšiť kvalitu všetkých údajov, ktoré sa získavajú
v zdravotníctve, pretože sú nevyhnutné pre rozhodovacie
procesy. Dáta týkajúce sa kvality zdravotnej starostlivosti
a bezpečnosti pacienta by mali byť zásadné
pri rozhodovaniach zdravotných poisťovní a tiež nástrojom
pacienta pri rozhodovaní sa, do ktorej nemocnice,
či na ktoré oddelenie pri plánovanej zdravotnej
starostlivosti sa rozhodne prísť.
NCZI vedie aj Národný register zdravotníckych pracovníkov.910
Ide o systém, ktorý obsahuje údaje fyzických osôb –
zdravotníckych pracovníkov, tzn. odborne spôsobilých osôb
vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. V rámci správy
a prevádzky Národného registra zdravotníckych
pracovníkov sa s cieľom jeho aktualizácie v súčasnosti
pripravuje integrácia na Register fyzických osôb MV SR.

Riešenia SaS:
SYSTÉMOVÁ ZMENA
116/
Registrácia zdravotníckeho pracovníka v NCZI bude
súčasne nahrádzať licenciu, ktorú vydávajú dnes
profesionálne komory.

V spolupráci s poisťovňami, samosprávnymi krajmi
a hlavnými odborníkmi vytvoríme a zverejníme
monitorovaciu mapu dostupnosti zdravotníckych
pracovníkov podľa špecializácií.

912
913
914
915
916

118/
Všetky registre zdravotníckych pracovníkov vedené
stavovskými organizáciami 911 sa zjednotia do jediného
Národného registra zdravotníckych pracovníkov,
ktorý vedie NCZI. 912
119/
NCZI a iné inštitúcie v zdravotníctve sprístupnia svoje
(anonymizované) databázy strojovo spracovateľným
spôsobom.
120/
Zapojíme NCZI a iné inštitúcie do celoeurópskych
projektov ako napríklad cezhraničný prístup k pacientskej
dokumentácii a cezhraničný prístup k e-Receptom. 913
121/
Funkčný katalóg zdravotných výkonov budeme
pravidelne aktualizovať a prehodnocovať 914 v súlade
s vývojom diagnostických, terapeutických
a preventívnych postupov.
122/
Zabezpečíme pravidelnú náhodnú kontrolu
zverejňovania zmlúv v rezorte zdravotníctva.
123/
Zavedieme povinnosť zverejňovať
aj darovacie zmluvy. 915

117/

910
911

PROCESNÉ ZMENY

124/
Zdravotnú dokumentáciu poistencov, ktorých
všeobecný lekár ukončil činnosť, bude môcť VÚC prideľovať
ďalším lekárom. 916 Poistenec sa sám rozhodne, či podpíše
zmluvu s týmto lekárom alebo s iným lekárom podľa
vlastného výberu.

Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
Lekári, zubní lekári, lekárnici, sestry a pôrodné asistentky, medicínsko-technickí pracovníci, fyzioterapeuti, zubní technici, ortopedickí technici, iní zdravotní pracovníci,
psychológovia a zdravotní záchranári.
Podľa zákona č. 153/2013 Z .z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.
Aktuálne sa len uvažuje, že by sme podali prihlášku na vstup do týchto projektov.
Katalóg zdravotných výkonov je prílohou Nariadenia vlády č. 776/2004. Od roku 2005 bol novelizovaný len raz, a to v oblasti stomatológie.
Novelizáciou čl. 5a zákona č. 211/2000 o slobode informácií.
Bude však nevyhnutné vyriešiť súlad so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

ZMENY SPÔSOBU RIADENIA:
125/
Voľba nezávislého predsedu ÚDZS sa uskutoční
nasledujúcim spôsobom:
a/

Ustanoví sa okruh voliteľov (rôzne inštitúcie
navrhnú po jednom kandidátovi).

b/

Volitelia vyhlásia výberové konanie,
uskutočnia sa verejné vypočutia.

c/

Kandidáti musia spĺňať odborné predpoklady.

d/

Volitelia zostavia poradie kandidátov
podľa vhodnosti.

e/

NR SR zvolí jedného z prvých dvoch (troch)
najlepších kandidátov verejným hlasovaním.

f/

Zvoleného kandidáta vymenuje prezident SR
za predsedu ÚDZS.

g/

Funkčné obdobie bude 7 rokov.

h/

Ustanovený predseda bude môcť byť odvolaný
z funkcie prezidentom SR na základe návrhu NR SR,
ktorá jasne uvedie dôvody na jeho odvolanie.

126/
Sprísnime požiadavky na úplnú funkčnosť a všeobecnú
dostupnosť 917 všetkých dátových služieb, ktoré poskytuje
NCZI odbornej verejnosti, laickej verejnosti a štátnym
inštitúciám.
127/
Legislatívu budeme nastavovať so spoločnou
účinnosťou od 1. januára (až na nevyhnutné prípady).

917

Napríklad moduly e-Lab, e-Vyšetrenie, e-Objednanie, Pacientsky sumár, Elektronická zdravotná knižka, ktoré sú v čase písania tohto dokumentu nefunkčné
a pre väčšinu lekárov nedostupné.
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DLHODOBÁ
STAROSTLIVOSŤ

Kombinovaná zdravotná a sociálna
(dlhodobá) starostlivosť
Ak sa ľudia dostanú do stavu celkovej fyzickej či psychickej
slabosti a krehkosti (napr. kvôli vysokému veku), alebo majú
telesné či duševné postihnutie, tak sú odkázaní na pomoc
iných osôb pri vykonávaní každodenných činností 918 (telesné
potreby, stravovanie), a súčasne môžu potrebovať aj istú
úroveň ošetrovateľskej (čiže zdravotnej) starostlivosti. Takáto
kombinovaná integrovaná starostlivosť sa nazýva dlhodobá
starostlivosť a predstavuje spravidla mix opatrovateľskej
i zdravotnej starostlivosti.
Dlhodobá sociálna a zdravotná starostlivosť (DSZS)
sa dotýka primárne dvoch cieľových skupín, a to seniorov
(65 +) a osôb so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní
na tento typ starostlivosti. Potreba dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti však výrazne narastá vo veku nad
75 rokov. Podľa údajov ŠÚ SR žilo v roku 2018 v SR takmer
16 % seniorov - obyvateľov vo veku 65+. Do roku 2030 by
sa ich podiel mal zvýšiť na 21,2 %, čo predpokladá zvýšenú
zdravotnú a sociálnu starostlivosť z dôvodu ich vekom
znižujúcej sa miery sebestačnosti a zvyšujúcej sa odkázanosti
na DSZS. Výdavky na DSZS by mali do roku 2030 vzrásť
o polovicu zo súčasných 0,9 % HDP na 1,4 % HDP. Do roku
2050 sa výdavky na kombinovanú dlhodobú starostlivosť
zdvojnásobia na 1,8 % HDP podľa odhadov Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť.
V Slovenskej republike však neexistuje systém kombinovanej
dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre osoby
so zdravotným postihnutím a seniorov. Napriek viacerým
pokusom o reformovanie a prepájanie systému sociálnych
služieb a zdravotnej starostlivosti sa doteraz tak nestalo.
Zdravotná starostlivosť a sociálne služby sú dva separátne
systémy s minimálnou koordináciou a prepojením, pričom
posudzovanie zdravotnej a sociálnej odkázanosti sa deje
v každom systéme zvlášť. Každý z nich sa riadi vlastnou

918
919

920
921

legislatívou a normami. Táto fragmentácia je však príliš
nákladná, a najmä nepriateľská k odkázaným, ktorí nevedia,
ako postupovať a ak aj vedia, tak im často chýba pri ich stave
energia predierať sa nepriateľskou byrokratickou húštinou.
Fragmentácia sa tiež týka posudkových lekárov (existujú
najmenej dve skupiny 919 ), ktorá potom vedie k rozporným
nálezom a výsledkom.
Väčšina kombinovanej starostlivosti sa uskutočňuje
v domácom prostredí a prostredníctvom neformálnych
opatrovateľov (najmä rodinní príslušníci). Takýto stav je
najefektívnejší a ak by bol doplnený dostatočne hustou
sieťou agentúr domácej opatrovateľskej a ošetrovateľskej
služby (ADOS), dalo by sa napĺňať cieľ, ktorým je udržať
seniorov a odkázaných, čo najdlhšie v domácom prostredí,
kde sa cítia najlepšie.
Stav nemalého počtu zariadení pre seniorov je zlý, chýba
kvalifikovaný personál. Seniori v tých horších zariadeniach
strácajú ľudskú dôstojnosť a často presun do takéhoto
zariadenia znamená rozsudok smrti. Príkladom za všetky
bolo zariadenie IRIS v Bratislave. 920 Jednou z príčin takéhoto
stavu okrem nedostatku zdrojov na zaplatenie dostatočného
počtu kvalitného personálu je aj absencia kritérií kvality pre
tieto zariadenia a absencia kontroly. Pritom ide o najdrahší
spôsob starostlivosti o seniorov a zdravotne odkázaných.
V predchádzajúcich rokoch Ministerstvo financií SR a NBS
posudzovali možnosť novej legislatívnej normy umožňujúcej
a regulujúcej transformáciu dlhodobých aktív občanov
Slovenska na dlhodobý pravidelný príjem v starobe (reverzné
hypotéky). V dokumente 921 pripravenom oboma inštitúciami
konštatovali, že by mohol byť poskytovaný jednak bankami
ako úverový produkt alebo poisťovňami ako „poistný
produkt“, a to bez výraznejších legislatívnych prekážok
z hľadiska regulácie finančných a úverových inštitúcií.

Nielen tých, ale dôležitá je aj sociálna interakcia, poradenstvo, sprievodcovstvo a pod.
V súčasnosti vykonáva lekársku posudkovú činnosť (LPČ) Sociálna poisťovňa zvlášť pre účely nemocenského, dôchodkového a invalidného poistenia. LPČ vyplývajúcu
zo zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vykonáva ÚPSVaR. Obce a VÚC vykonávajú LPČ podľa Zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách.
V zariadení IRIS na Heydukovej ulici v Bratislave podávali počas dvoch rokov zamestnanci zariadenia podľa vlastného uváženia rôzne lieky a liečivá, hoci na to nemali odbornú
spôsobilosť. Zlyhal tu dohľad nad zariadením, pretože nie je stanovené, kto je zaň zodpovedný v prípade súkromných zariadení.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/zasadnutie-23-11.2015/bod-c.2/material-k-bodu-c-4-ms-sr.pdf
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Podľa Súhrnnej implementačnej správy za rok 2018 922
táto téma naráža na rezortizmus a časové prieťahy
v legislatívnom procese, pričom príjmy a výdavky sú súčasťou
rôznych rezortov. Je potrebné prijať nadrezortné riešenie,
prípadne presunúť výkon kompetencií a financovania pod
jednu strechu. Vytvorením nadrezortného riešenia dlhodobej
starostlivosti (spojením agendy vybraných sociálnych
služieb súvisiacich s dlhodobou sociálnou a zdravotnou
starostlivosťou bude možné dosiahnuť riešenie, obdobne
ako je to v krajinách ako Dánsko, Írsko alebo Portugalsko.

Riešenia SaS:

5/
Umožníme aj rodine odkázaného byť prijímateľom
peňazí určených na dlhodobú starostlivosť,
ak sa o pacienta stará kvalitne a zodpovedne.
6/
V prípade indikovania možného zanedbania starostlivosti
o odkázanú osobu 926 budú mať poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti povinnosť toto zistenie hlásiť VÚC alebo
obciam. Tí, ktorí budú opakovane zanedbávať svojich
zverencov budú vylúčení z možnosti opatrovať
ich a nahlásení kompetentným orgánom.
7/

1/
Systém posudzovania zdravotnej a sociálnej odkázanosti
sa zmení tak, že občan bude posudzovaný len
na jednom mieste (úrade) s tým, že tento posudok
bude platiť na všetky účely. 923

Prostredníctvom poisťovní budeme finančne podporovať
poskytovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti
v domácom prostredí, so zreteľom aj na rehabilitáciu,
fyzioterapiu a psychiatriu (ktoré sú v súčasnosti prakticky
nedostupné).

2/

8/

Stanoví sa jedna pravidelná (prípadne jednorazová)
sociálno-zdravotná podpora z verejných zdrojov
pre daného občana 924 a termín, kedy sa jej poberanie
bude prehodnocovať.

Presadíme meranie a zverejňovanie efektívnosti
domácej starostlivosti. 927 Tým chceme podporiť sestry
a pôrodné asistentky ako samostatných PZS, ako aj širšie
využívanie ADOS, fyzioterapie a rehabilitácie v domácom
prostredí.

3/
Zjednotíme postavenie posudkových lekárov
s dôrazom na ich kvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie.
4/
Podpora pôjde na konkrétneho občana, ktorý sám
rozhodne, komu sa má za starostlivosť zaplatiť.
Táto podpora bude zahŕňať dnešné štátne dávky
(vyplývajúce zo stupňa odkázanosti) a zdroje, ktorými štát
prispieva na chod sociálnych zariadení. 925

922
923

924
925
926
927

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-pracea-socialne-politiky.pdf, box 1 – Dlhodobá zdravotno-sociálna starostlivosť
Lekárska posudková činnosť na účely nemocenského, dôchodkového a úrazového poistenia, posudzovanie pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (peňažný príspevok, osobná asistencia), parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
podľa zákona 447/2008., posudzovanie o odkázanosti na sociálnu službu podľa článkov 34 - 41 zákona o sociálnych službách č. 448/2008.
Po zavedení Odvodového bonusu pôjde o násobky základnej dávky.
Podľa článkov 71, 78a zákona o sociálnych službách č. 448/2008
Napr. podvyživená osoba, preležaniny, dehydratácia osoby a iné príznaky zanedbania starostlivosti.
Zdravotná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí je často najefektívnejšia podľa množstva kritérií a týka sa veľkého počtu pacientov. Môžu ju samostatne
vykonávať zdravotné sestry a pôrodné asistentky samostatne. Meranie jej efektívnosti bude argumentom pre zdravotné poisťovne, aby ju využívali v podstatne väčšom
rozsahu ako v súčasnosti, čím vznikne dopyt práve po zdravotných sestrách a pôrodných asistentkách poskytujúcich túto starostlivosť.

9/

14/

Zavedieme systém hodnotenia kvality zariadení
pre zdravotne a sociálne odkázaných. Ich kvalitu bude
pravidelne hodnotiť nezávislá organizácia a výsledky
budeme zverejňovať. Ak zariadenie nebude spĺňať
minimálne štandardy kvality viac ako dve sledované
obdobia, bude vyradené zo siete. 928

Po zavedení odvodového bonusu zlúčime rezorty
zdravotníctva a sociálnych vecí.

10/
Vytvoríme podmienky na vznik bankového alebo
poistného produktu tzv. reverznej (spätnej) hypotéky
prijatím príslušných legislatívnych noriem. 929 Občania,
ktorí vlastnia nehnuteľnosť, v prípade záujmu ju
budú môcť využiť na financovanie dlhodobej
starostlivosti pre seba.

15/
Pripravíme legislatívu pre oblasť dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti vrátane návrhov na novelizáciu
súvisiacich zákonov a úpravu právnych predpisov. Zákon
bude vychádzať z týchto piatich princípov:
princíp subsidiarity,
zjednotený a štandardizovaný systém
posudzovania,
transparentné, efektívne a viaczdrojové
financovanie,

11/
Podporíme rozvoj komunitných programov
pre seniorov. 930

kvalitné informácie,
definícia štandardov kvality poskytovaných
služieb DSZS. 932

12/
Zavedieme inštitút profesionálnej terénnej
sociálnej sestry. 931
13/
Navrhneme, aby ADOS, a najmä sestry ako samostatné
subjekty mohli byť priamo zazmluvnené aj v prípadoch
dlhodobo a chronicky chorých.

928
929

930
931
932

933
934

16/
Súčasťou definície štandardov poskytovaných služieb bude
zavedenie štandardov výkonov DSZS 933 a štandardov
kvality poskytovateľov DSZS. 934

V súčasnosti sa nevykonávajú žiadne hodnotenia kvality poskytovateľov sociálnych služieb, pozri: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/
socialne-sluzby/kvalita-socialnych-sluzbach/
Okrem zmien v zákone o bankách a zákone o poisťovniach budú nutné významné legislatívne úpravy v iných súvisiacich oblastiach, napr. ochrana spotrebiteľa, občianske
právo - dedičstvo, daňové zákony, posilnenie ochrany užívateľa nehnuteľnosti na základe vecného bremena. V roku 2015 sa zainteresované ministerstvá rozhodli
od tohto legislatívneho zámeru upustiť.
Ako napríklad: https://www.seniorscard.wa.gov.au
Sestra, ktorá absolvuje predpísané vzdelávanie v oblasti ošetrovateľstva a sociálnej práce.
Musí to byť spoločné dielo MZ a MPSVaR. Jeho základným cieľom bude riešiť situáciu občana odkázaného na DSZS s časovou, vecnou a finančnou dostupnosťou potrebnej
pomoci, vzhľadom na zdravotné a sociálne potreby jednotlivca. Novelou prejdú zákony 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
576/2004 o zdravotnej starostlivosti , 448/2008 o sociálnych službách a taktiež 461/2003 o sociálnom poistení. Zákon by mal vychádzať z dokumentu Stratégia dlhodobej
sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike z októbra 2019: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr
Štandard bude to, čo dostanú klienti na základe nároku z verejného zdravotného poistenia a na základe sociálnej pomoci financovanej z verejných zdrojov.
Zákon bude obsahovať aj štandardy výkonov neuhrádzaných z verejných zdrojov.
Zadefinujeme, aké kvalifikačné podmienky má plniť ten, kto zabezpečuje službu ako jednotlivec (príbuzný alebo iná fyzická osoba); a aké podmienky má plniť poskytovateľ
služby právnická osoba (pri poskytovaní v domácom prostredí alebo pri pobytových službách).
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17/

21/

Zrovnoprávnime postavenie verejných a neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb. 935

Postupne vybudujeme integrovaný informačný systém
sociálnych služieb ako základ riadenia systému DSZS. 939

18/

22/

Zmeníme právnu formu poskytovateľov DSZS
z rozpočtových organizácií (dnes zriaďovaných obcami
a VÚC) na neziskové organizácie, čím sa vytvoria
rovnoprávne podmienky (tvrdé rozpočtové obmedzenia)
pre všetkých poskytovateľov DSZS. 936

Zrušíme limit poskytovať sociálnu službu najviac
pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej
budove zariadenia. 940

19/

Presadíme, aby posudok o odkázanosti na sociálnu
službu bol tvorený nielen na základe lekárskeho posudku
a sociálneho posudku, ale aj na základe zhodnotenia
odkázanosti (potreby) na úkony ošetrovateľskej
starostlivosti. 941

Navrhneme optimálnu sieť DSZS (ADOS, DOS,
následné lôžka, hospic) podľa odhadovaného počtu osôb
odkázaných na ošetrovateľskú starostlivosť a tiež osôb
vyžadujúcich paliatívnú starostlivosť. 937
20/
Legislatívne upravíme návštevnú službu lekárov
v domácom prostredí. 938

935

936

937

938
939

940

941

942

23/

24/
Zlepšíme situáciu v zamestnávaní osôb s ŤZP smerom
k otvorenému trhu práce. 942 Naším zámerom je,
aby si čo najviac osôb s ŤZP našlo zamestnanie
na otvorenom trhu práce. Dôležitým prvkom v tejto
snahe je zvyšovanie kvalifikácie a schopností týchto osôb
tak, aby boli konkurencieschopní na otvorenom trhu práce.

Podľa zákona č. 448/2008 články 6 a 8 má občan právo na výber poskytovateľa a obec a mesto zas povinnosť zabezpečiť občanovi dostupnosť služby a pritom rešpektovať
výber poskytovateľa samotným občanom. Obce operujú článkom 75, že služby nehradia preto, lebo si jej zabezpečenie u neverejného poskytovateľa neobjednali, pričom
zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v regióne je povinnosťou samosprávy („priamo“ poskytnutím tejto služby prostredníctvom verejného poskytovateľa zriadeného
samosprávnym orgánom alebo „nepriamo“ zabezpečením tejto služby zazmluvnením neverejného poskytovateľa). Obce a VÚC by mali vynakladať rovnaké zdroje na krytie
nákladov za vlastných občanov umiestnených u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Preto je nutné zabezpečiť, aby mestá a obce rešpektovali zákon
a zazmluvnili všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých si občania na zabezpečenie služby vybrali. (Zostane v platnosti do zmeny právnej formy poskytovateľov.)
Aktuálne zariadenia hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. V prípade, že výnosy
sú nižšie ako výdavky, rozdiel na prevádzkové náklady dopláca zriaďovateľ (nespravodlivé voči neverejným poskytovateľom). Ak by boli rozpočtové organizácie
transformované na neziskové organizácie, museli by hospodáriť s príjmami od klientov, dotáciami od štátu a inými finančnými prostriedkami (2 %, dary), a nie s dotáciami
od zriaďovateľa (obce, VÚC). V tomto prípade by obce prispievali rovnakou sumou na všetkých odkázaných a výrazne by ušetrili.
Starnutie populácie je fenomén súčasnosti, no náš zdravotný a sociálny systém nie je systémovo, finančne ani personálne pripravený na vyrovnanie sa s jeho prejavmi. Počet
ľudí nad 65 rokov a počet odkázaných na starostlivosť sa do roku 2030 zvýši o 40 % a sektor dlhodobej starostlivosti bude najrýchlejšie rastúcim segmentom. V roku 2030
bude vyžadovať minimálne 1,4 % HDP oproti súčasným 0,9 %.
V rámci úpravy legislatívy v oblasti DSZS upravíme návštevnú službu lekárov v domácom prostredí. Aktuálne nie je legislatívne dostatočne upravená
(zákon č. 576/2004., čl. 8, ods. 10). Ustanovíme povinnosť pre všeobecného lekára vykonávať návštevnú službu u pacientov s potrebou DSZS v domácom prostredí.
Databázy sociálnych služieb doteraz neexistujú. Pripravovaná novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách predpokladá vytvorenie právnych podmienok pre zavedenie
informačného systému sociálnych služieb. Databázy Sociálnej poisťovne zatiaľ nie sú prepojené s ostatnými databázami verejných inštitúcií, ba ani navzájom. Súčasťou inte
grovaného IS budú aj databázy systému e-Zdravie.
Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v zariadeniach s pobytovou formou možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby
v jednej budove. Zmenu navrhujeme hlavne z personálnych, ekonomických dôvodov a dôvodov obmedzujúcich vstup nových subjektov do systému. Rušili by sa odstavce
odseku 4 v článku 35, odsek 7 v článku 38 a odsek 6 v článku 39.
Nedostatkom systému posudzovania je, že sa posudzujú len sociálne aspekty odkázanosti osoby na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a jednotlivé úkony patriace
do okruhu aktivít denného života. Absentuje však zhodnotenie odkázanosti (potreby) na úkony ošetrovateľskej (zdravotnej) starostlivosti, aby bola vybraná adekvátna
sociálna služba pre odkázaného. Súčasne to bude nástroj akceptovania indikácie KOS (komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti) zo strany zdravotných poisťovní a následnej
finančnej úhrady ošetrovateľského paušálu z ich strany zákon č. 351/2017., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Verejná a štátna správa by mala ísť podnikateľom príkladom a dodržiavať článok 63 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a zamestnávať 3,2 % zamestnancov
so zdravotným postihnutím. Pre podnikateľov je zamestnávanie takýchto osôb nevýhodné, pretože prepustenie takéhoto človeka je problém. Môže byť prepustený iba
so súhlasom úradu práce (čl. 66 zákona č. 311/2001.), a preto je nutné prehodnotiť túto podmienku. Prehodnotíme sieť, úlohu APZ (Agentúra podporovaného
zamestnávania, ktorých je aktuálne na Slovensku 69) a ich odmeňovanie na základe konkrétnych výsledkov a napĺňania štandardov kvality.

25/

30/

Znížime administratívne zaťaženie v súvislosti
s poskytovaním príspevkov na podporu zamestnávania
osôb so zdravotným postihnutím. 943

Podporíme obnovu verejných budov, ktorej súčasťou bude
debarierizácia. 948

26/
Upravíme osobnú asistenciu pre osoby s ŤZP v súvislosti
s ich rehabilitáciou a zaradením na trh práce. 944

31/
Zapojíme Slovensko do pilotného projektu Európskeho
preukazu zdravotného postihnutia. 949

27/
Zabezpečíme, aby osoba so zdravotným postihnutím
vyžadujúca kompenzačné (zdravotnícke) pomôcky,
odchádzala z ústavnej starostlivosti
už s požadovanými pomôckami. 945
28/
Upravíme hranice príjmu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím na poskytovanie peňažného
príspevku na kompenzáciu. 946
29/
Zabezpečíme prehodnocovanie výšky invalidných
dôchodkov na základe ich dodatočne odpracovaných
rokov. 947

943
944

945

946
947
948

949

Články 55 až 64 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti. Zjednodušením podmienok na získanie jednotlivých príspevkov (pre chránené dielne a chránené pracoviská,
na udržanie občana s ŤZP v zamestnaní, príspevok pre občana s ŤZP a podnikanie.
Mnohých záujemcov od vykonávania osobnej asistencie odrádza chýbajúce sociálne zabezpečenie - nemajú nárok na PN, OČR, dovolenku, nemocenské poistenie,
dávku v nezamestnanosti, čo sa dá zmeniť úpravou článkov 20 až 23 zákona č.447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Zmenou statusu zamestnanec v zákone č. 311/2001., Zákonník práce článok 11 a článku 4 zákona č. 5/2004 o službách v zamestnanosti.
Odstránime existujúce obmedzenia v sortimente zdravotníckych pomôcok ustanovených v zákone č. 332/2011 § 119a. V rámci elektronizácie zdravotníctva umožníme,
aby pacient jednoduchým úkonom v prostredí svojej e-knižky splnomocnil sestru alebo člena rodiny k vyzdvihnutiu zdravotníckych pomôcok a liekov predpísaných
pre pacienta na najmenej 1 až 3 mesiace.
V zákone č. 477/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia § 18 ods. 16 maximálna výška príjmu na poskytnutie kompenzácie
je 5-násobok životného minima. Vzhľadom na vyššie príjmové skupiny je aktuálne znenie nespravodlivé.
Odstránime nespravodlivosť pre pracujúcich ŤZP, ktorí odvádzajú do systému odvody, ich počet odpracovaných rokov sa síce zvyšuje, ale nezohľadňuje sa to v sume
im priznaného invalidného dôchodku.
Vláda SR ohlásila plán zriadiť program financovania obnovy verejných budov prostredníctvom garantovaných energetických služieb (EPC). Dôvodom je zmena pravidiel
Eurostatu – po novom sa EPC služby nebudú rátať do verejného dlhu. EPC služba sa hradí z dosiahnutých úspor nákladov na energie, resp. prevádzku budovy, a trvanie EPC
zmluvy musí byť kratšie ako životnosť realizovaných opatrení na budove (15 – 20 rokov). Tento zámer je vítaný, pretože tri štvrtiny verejných budov sú stále v pôvodnom
stave, no eurofondy ako hlavný zdroj financovania ich obnovy skončia v súčasnej podobe už po roku 2020. Náklady na obnovu 3 % fondu ročne sú približne 210 mil. eur.
Pravidlá bezbariérovosti pri stavbách určuje Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a najmä štvrtá časť vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
EÚ vyvíja dobrovoľný systém vzájomného uznávania statusu osoby ŤZP a súvisiacich výhod na základe preukazu EÚ pre osoby so ŤZP, aby takýmto osobám pomohla uľahčiť
cestovanie po krajinách EÚ. Preukaz nemá vplyv na vnútroštátne kritériá alebo pravidlá týkajúce sa oprávnenosti na uznanie zdravotného postihnutia. Členské štáty
si ponechávajú právomoc rozhodnúť, kto je oprávnený získať preukaz podľa vnútroštátneho vymedzenia pojmu zdravotné postihnutie, ako aj právomoc určiť postup
týkajúci sa jeho vydávania. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=sk
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Na Slovensku dlhodobo zlyháva systém sociálnych služieb
kvôli zle nastavenému financovaniu. Nižšia aj vyššia
samospráva nie sú schopné poskytovať v dostatočnej forme
a kvalite všetky druhy sociálnych služieb, na ktoré má klient
nárok zo zákona. V poradovníkoch na DS a ZSS sú tisíce
čakateľov, terénne sociálne služby nie sú dostupné vo väčšine
miest a obcí buď vôbec, alebo sú v nedostatočnej miere.
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb u nás výrazne
zaostáva za väčšinou krajín EÚ.
Taktiež v plnení ratifikovaného Dohovoru o právach ľudí
so zdravotným postihnutím zaostávame za väčšinou
krajín EÚ. Nie je dostatočne zabezpečený prístup ľudí
so zdravotným postihnutím k službám vo všetkých
oblastiach života, pretože, okrem príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia, nie je dostatočne
podporená najmä osobná asistencia - progresívny nástroj
na podporu nezávislého života ľudí so zdravotným
postihnutím. Dôsledkom je vylúčenie ľudí so zdravotným
postihnutím zo spoločnosti.
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
absentujú služby prevencie a práce s rodinou, predovšetkým
terénne služby zamerané na včasnú intervenciu. Rovnako
zlyhávajú programy zamerané na rodiny s deťmi, v ktorých
dochádza k rozpadu. Nedostatočná práca s rodinami
spôsobuje enormný a nežiaduci rozmach tzv. fenoménu
zavrhnutých rodičov. Rovnako zanedbanou oblasťou je
aj prevencia a eliminácia domáceho násilia, najmä násilia
na ženách.
SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÍ OBČANIA
Cieľom našich zmien je zaviesť v oblasti sociálnej ochrany
fungujúce, nielen deklarované, viaczdrojové financovanie,
a to tak zo štátu (štátny rozpočet - garantované príspevky),
lokálnej a regionálnej samosprávy (vyrovnávací príspevok),
zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (úhrada

918
919

920
921

výkonov zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti),
projektové financie, súkromné zdroje a úhrada klientov
vrátane úhrady od ich potomkov predkov v rámci
vyživovacej povinnosti.
Zásadne zmeníme systém sociálnych služieb vrátane ich
financovania a zrovnoprávnenia poskytovateľov tak, aby
občan mal reálne garantované právo na sociálnu službu,
ak sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii a je na
sociálnu službu odkázaný a mohol realizovať svoje právo
výberu poskytovateľa.
Chceme pokračovať v začatom procese transformácie
a deinštitucionalizácie tradičných veľkokapacitných
inštitúcií, v ktorých nie je možné dodržiavať základné
ľudské práva a podporovať nezávislý život ľudí
so zdravotným postihnutím.

Riešenia SaS:
1/
Zavedieme jednotný príspevok na odkázanosť
na opatrovanie, ktorý sa bude poskytovať priamo
odkázaným občanom, v závislosti od posúdenia miery
potrebnej pomoci. V dôsledku toho bude možné zrušiť
doterajšie rôzne dávky a príspevky poskytované na ten
istý účel rôznymi inštitúciami.
2/
Zjednotíme a zefektívnime posudkový systém
(medicínsky a sociálny) na účely sociálnej ochrany,
chceme zabezpečiť zníženie administratívnej náročnosti.
Občan bude posúdený na viaceré účely na jednom mieste
(napr. na invaliditu, kompenzácie, sociálne služby,
štátne dávky).

Nielen tých, ale dôležitá je aj sociálna interakcia, poradenstvo, sprievodcovstvo a pod.
V súčasnosti vykonáva lekársku posudkovú činnosť (LPČ) Sociálna poisťovňa zvlášť pre účely nemocenského, dôchodkového a invalidného poistenia. LPČ vyplývajúcu
zo zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia vykonáva ÚPSVaR. Obce a VÚC vykonávajú LPČ podľa Zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách.
V zariadení IRIS na Heydukovej ulici v Bratislave podávali počas dvoch rokov zamestnanci zariadenia podľa vlastného uváženia rôzne lieky a liečivá, hoci na to nemali odbornú
spôsobilosť. Zlyhal tu dohľad nad zariadením, pretože nie je stanovené, kto je zaň zodpovedný v prípade súkromných zariadení.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/zasadnutie-23-11.2015/bod-c.2/material-k-bodu-c-4-ms-sr.pdf
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3/
Prerozdelíme novým spôsobom kompetencie
v oblasti sociálnej ochrany medzi štátom, obcami
a vyššími celkami s cieľom vytvorenia účelovo určených
územných jednotiek; obce nezvládli svoje originálne
kompetencie, preto vytvoríme systém nezávislých
sociálnych orgánov, ktoré budú posudzovať tak invaliditu,
ako aj kompenzácie pre ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím, nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa na účely
štátnych dávok, odkázanosť občana na sociálnu službu,
potrebu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
a iné formy podpory (napr. komunitnej psychiatrie,
podpory pri vzdelávaní a podporovanom zamestnávaní).
4/
Pre občanov so zdravotným postihnutím pri vybraných
druhoch podpory navrhujeme, aby prioritným bolo
financovanie rôznymi formami osobného rozpočtu
(priame platby občanovi, priame platby poskytovateľovi,
systém voucherov a kombinácie týchto foriem).
Pri poskytovaní podpory vrátane kompenzácie
nepripustíme diskrimináciu detí a dospelých občanov
na základe druhu zdravotného postihnutia.
5/
Osobnú asistenciu a príspevok na osobnú asistenciu
považujeme za progresívny nástroj podpory
nezávislého života ľudí so zdravotným postihnutím,
a preto chceme, aby sa poskytoval v takej výške a za takých
podmienok, aby bol motiváciou pre osobných asistentov.
6/
Chceme podporovať agentúry osobnej asistencie
s cieľom rozšíriť ich sieť v SR, pretože práve ich
spolufinancovaním vytvoríme podmienky, aby sa zvýšil
záujem ľudí o vykonávanie profesie osobný asistent.
7/
V nadväznosti na osobnú asistenciu poskytovanú
zo systému kompenzácií v sociálnej oblasti chceme
odstrániť súčasné problémy a nesúlad medzi tromi

950

Pracovný asistent, osobný asistent a školský asistent.

druhmi asistencie 950 s cieľom, aby aj deti so zdravotným
postihnutím za splnenia zákonných podmienok mali nárok
na integrované vzdelávanie s podporou školského asistenta
a neboli závislé od dobrej vôle riaditeľov škôl alebo
ich zriaďovateľov.
8/
Rozšírime sieť a kompetencie sociálnej služby Centier
včasnej intervencie, ktoré budú pomáhať rodinám
a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným
znevýhodnením, a to už od narodenia až do veku 7 rokov.
Pozri aj kapitolu SVS.
9/
Budeme žiadať od developerov uplatňovanie princípu
univerzálneho dizajnu, a to aj prijatím nového
stavebného zákona spolu so zapracovaním sankcií
za porušovanie bezbariérovosti a vytváranie prekážok
a bariér vo verejných budovách pre ľudí so zdravotným
postihnutím, seniorov a matky s deťmi.
10/
V oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín občanov
(napr. ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí žijúcich vo
vylúčených komunitách, dlhodobo nezamestnaných ľudí
) chceme opätovne začať finančne podporovať agentúry
podporovaného zamestnávania ako účinného nástroja
na začlenenie nielen do práce, ale aj do plnohodnotného
života.
PREVENCIA A ELIMINÁCIA DOMÁCEHO NÁSILIA,
NAJMÄ NÁSILIA NA ŽENÁCH
11/
Považujeme za potrebné zaviesť špecializované
vyšetrovacie tímy na vyšetrovanie prípadov násilia
páchaného na ženách, prípadne aj na iných zraniteľných
osobách.

12/

16/

Skvalitníme znalecké dokazovanie v prípadoch
násilia páchaného na ženách aj vytvorením batérie
formulovaných otázok pre znalcov z odboru psychiatrie
a psychológie s ich využívaním orgánmi činnými v trestnom
konaní vrátane vyhodnocovania kvality znaleckého
dokazovania.

Zavedieme systémové financovanie preventívnych
programov pri riešení rodičovských konfliktov,
výchovných problémov a preventívnych programov
zameraných na sanáciu zanedbávaných detí trpiacich
syndrómom KAN, hlavne u týraných a sexuálne
zneužívaných detí, ako aj na podporu rodín, ktoré majú deti
v náhradnej rodinnej starostlivosti.

13/
Budeme analyzovať prípady násilia páchaného na ženách
aj s cieľom zistiť mieru falošných obvinení.
SOCIALNO-PRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA
KURATELA
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
je a bude naším prvoradým cieľom vždy najlepší záujem
dieťaťa. Plnenie podmienok kvality (či už personálnych,
profesijných, ale aj prevádzkových) centier pre deti a rodinu,
ktoré budú poskytovať odbornú pomoc a starostlivosť
deťom a ich rodičom, považujeme za prioritné, aby
nedochádzalo k porušovaniu práv detí. Kvalitu budeme
požadovať už v čase akreditácie subjektov, ale chceme
ju podporovať aj výrazným a systematickým vzdelávaním
a zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti zamestnancov.
14/
Chceme pokračovať v procese transformácie
a deinštitucionalizácie detských domovov,
a to aj s podporou finančných prostriedkov z ESF,
ako aj IROP.
15/
Budeme dôsledne požadovať dodržiavanie Dohovoru
o právach dieťaťa, a to aj vo väzbe na jeho právo vrátiť
sa do pôvodného prostredia, budeme uprednostňovať
a podporovať rozvoj siete ambulantných a terénnych
foriem práce s dieťaťom a jeho rodinou; ak to nie je možné,
chceme, aby malo dieťa kontakt s rodičmi, aby mu bolo
umožnené stretávať sa s oboma rodičmi; chceme vytvoriť
právne bariéry, aby nedochádzalo k únosom a zadržiavaniu
detí v zahraničí rodičom alebo treťou osobou
a ich nevrátenie späť.

17/
Chceme minimalizovať dôsledky syndrómu
zavrhnutých rodičov a eliminovať manipuláciu
rodičov s deťmi.
FINANČNÁ PODPORA RODÍN S DEŤMI
18/
Materskú umožníme čerpať obom rodičom
a tempom, ktoré si zvolí rodič.
19/
Odstránime rozdielnu výšku rodičovského príspevku
a nebudeme túto dávku podmieňovať dávkou v materstve.
20/
Vyrovnáme výšku rodičovského príspevku s výškou
príspevku na starostlivosť o dieťa.
21/
Predĺžime možnosť čerpať príspevok na starostlivosť
o dieťa až do začiatku povinnej školskej dochádzky.
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Súčasný stav

3/

Rok 2018 bol prelomový, pretože počet seniorov prvýkrát
prevýšil počet detí. Na 100 detí pripadalo 102 seniorov.951
Aktuálny počet dôchodcov k augustu 2019 je 1 401 299 952.
Skladáme sa na zvyšovanie dôchodkov ľuďom, ktorí
polovicu kariéry nepracovali a druhú polovicu robili
na skrátený úväzok. Je to pohoršujúce najmä pre ľudí,
ktorí celý život pracovali a nakoniec majú podobný
dôchodok ako tí prví. Ak zostane minimálny dôchodok
naviazaný na priemernú mzdu, tak to v praxi znamená,
že sa minimálne dôchodky budú valorizovať podľa tempa
rastu miezd a ostatné podľa dôchodcovskej inflácie.
Rovnostárstvo sa tak bude prehlbovať každý rok a s ním
aj pocit nespravodlivosti. Opatrenia, ktoré navrhujeme,
nepripravia nikoho zo súčasných dôchodcov ani
o jeden cent.

Z nároku na minimálny dôchodok vyjmeme roky
evidencie na úrade práce. 954

Riešenia SaS:
1/

4/
Vytvoríme systém apelov na osobnú zodpovednosť
jednotlivca, aby sme motivovali k zvýšenej tvorbe úspor:
a/

pravidelné informácie o očakávanom dôchodku
(Oranžová obálka), 955

b/

informačný web s úplnými a zrozumiteľnými
informáciami o dôchodkoch,

c/

umožníme zamestnávateľom prispievať svojim
zamestnancom na šetrenie na dôchodok do výšky
3 % hrubej mzdy za podmienky, že tú istú sumu,
ktorou mu prispeje zamestnávateľ, s
i odloží aj zamestnanec, 956

d/

princípy finančnej gramotnosti
v školských osnovách. 957

5/

Ponecháme vianočné dôchodky.
2/

Primerane znížime odplaty 958 pre správcovské
spoločnosti v II. aj v III. pilieri. 959

Navrhneme ústavný zákon o dôchodkovom systéme,
ktorým zavedieme fiškálnu vyrovnanosť I. piliera a súčasne
ochránime II. pilier. 953
951
952
953
954
955

956
957
958

959

Zdroj: Štatistický úrad SR
Zdroj: Sociálna poisťovňa SR, počet vyplácaných dôchodkov starobných 1 078 934, invalidných 236 319, ostatných 86 046.
Najdôležitejšia vlastnosť dobrého dôchodkového systému je jeho predvídateľnosť. Je potrebné priznať si skutočné náklady na vyplácanie dôchodkov z I. piliera a zaviesť
pravidlo, že kto bude chcieť zvýšiť objem vyplácaných nárokov, bude musieť zároveň povedať, kde na to zoberie. Napríklad, ktoré dane zvýši. To zabezpečí fiškálnu
vyrovnanosť a obmedzí populistické návrhy.
Za odpracované roky pre potreby priznania minimálneho dôchodku sa ráta aj to, keď bol človek nezamestnaný a evidovaný na úrade práce v období rokov 1990 až 2000.
V praxi to znamená, že za 10 rokov na úrade práce dostane niekto zvýšený dôchodok rovnako ako iný, kto počas tohto obdobia pracoval. Minimálny dôchodok by mal
byť viazaný na počet reálne odpracovaných rokov.
Dôchodkové inštitúcie – Sociálna poisťovňa, správcovia v II. a III. pilieri – otvoria svoje systémy tretím stranám, ktoré budú so súhlasom občana spracovávať údaje a poskytovať
predikcie o jeho budúcom predpokladanom dôchodku. Jedným zo spôsobov je koncept Oranžovej obálky známy zo Švédska, kde už 20 rokov každý rok príde občanom
v oranžovej obálke stav ich dôchodkového účtu a dôležité skutočnosti týkajúce sa ich budúcich dôchodkov.
Dôležité sú štyri aspekty:
•
Oranžovú obálku vytvárala nezávislá inštitúcia, ktorá nebude informovať tendenčne,
•
boli prezentované informácie dostatočne zrozumiteľné,
•
zahŕňala informácie naprieč celým dôchodkovým systémom (zo všetkých pilierov),
•
v 21. storočí bola posielaná mailom.
Príspevok zamestnávateľa by bol nákladovou položkou. Zamestnávateľ prispeje takou sumou ako zamestnanec, čo je motivačné pre oboch. Táto možnosť existuje
dnes len v rámci sporenia v DDS, my navrhujeme rozšírenie aj na iné druhy sporenia, napríklad investičné fondy.
V rámci disponibilných hodín, ktoré sú vytvorené pre každý ročník, by bolo možné zaviesť predmet Finančná gramotnosť, na ktorom by žiaci získavali vedomosti o financiách
a zručnosti v tvorbe úspor.
Podľa zákona č. 43/2004 §63 o starobnom dôchodkovom sporení má DSS právo na odplaty:
a) odplatu za správu DF vo výške 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b) odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu vo výške 1 % z každého príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb, pred pripísaním príspevku na ODÚ
v príslušnom dôchodkovom fonde,
c) odplatu za zhodnotenie majetku, ktorá predstavuje 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu v príslušnom období a je definovaná konkrétnym
vzorcom v zákone. Odplatu za zhodnotenie majetku v DF má spoločnosť iba vtedy, ak vypočítaná suma podľa vzorca uvedeného v zákone bude mať kladnú hodnotu.
V praxi to znamená, že každý rok prispievame DSS cca 1,5 % nasporenej sumy + 10 % zo zhodnotenia.
V III. pilieri je poplatok za správu 1,2 % p. a. V II. pilieri platíme odplatu za zhodnotenie aj v indexových fondoch, čo je celosvetový unikát. Keďže vo svete sa dôchodkové
fondy spravujú s poplatkami od 0,2 % p. a., vidíme stále veľký priestor na znižovanie poplatkov.

310

6/

12/

Umožníme DSS investovať aj do REIT fondov,
ktoré investujú do výstavby bytov na prenájom.

Zmeníme stavebné sporenie na čiastočne dôchodkový
produkt. 965

7/

13/
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Postupne zvýšime príspevky do II. piliera na 9 %.

960

8/
Zavedieme povinnú účasť v II. pilieri od 35 rokov života
minimálne do našetrenia sumy potreb-nej na vyplácanie
doživotného dôchodku vo výške životného minima. 961
9/

Rozšírime možnosť a zadefinujeme pravidlá
pre programový výber dôchodkových úspor. 966
14/
Odstránime nespravodlivé krátenie dôchodkov z I.
piliera sporiteľom v II. pilieri. 967
15/

Opäť zavedieme nezdaniteľnú časť základu dane
na dobrovoľné príspevky do II. piliera.

962

10/
Zavedieme preddefinované investičné stratégie 963
podľa veku klienta (life-cycle stratégie).
11/

Zavedieme benchmarking finančných produktov,
aby sme vytvorili základný predpoklad pre efektívnu tvorbu
úspor v transparentných finančných produktoch. 968
16/
Zavedieme rovnakú valorizáciu minimálnych
dôchodkov a riadnych starobných dôchodkov. 969

Rozšírime investičné možnosti pre sporiteľov 964
v doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pi-lier).

960
961
962

963
964
965

966

967

968
969

V súčasnosti platí zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorého každoročne porastie odvod do II. piliera o 0,25 p.b. až do výšky
6 % z vymeriavacieho základu. Platiť bude do zavedenia Odvodového bonusu.
Časť nasporenej sumy presahujúcej sumu potrebnú na doživotný dôchodok vo výške životného minima, bude môcť sporiteľ čerpať formou programového výberu podľa
vlastného uváženia alebo vo forme vyššieho dôchodku.
Nezdaniteľnú časť základu dane si mohol daňovník, čiže zamestnanec odpočítať od základu dane, vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016.
To znamená, že za rok 2017 a nasl. sa uvedená nezdaniteľná časť pri znížení základu dane neuplatňuje. Odpočítať sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie si mohol daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti (zamestnanec)
podľa § 5 č. 595/2003 zákon o dani z príjmov alebo z príjmov z podnikania podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Táto suma bola maximálne vo výške 2 %
zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádzal kalendárnemu roku,
za ktorý sa základ dane zisťoval. Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, bola v poslednom roku 2016 vo výške 1 029,60 eura.
„life -cycle“ investičná stratégia mení pomer akciovej a dlhopisovej zložky portfólia podľa veku sporiteľa a bude predvolenou stratégiou pre každého vstupujúceho
do II. piliera. Sporiteľ si môže investičnú stratégiu podľa svojich preferencií zmeniť.
Zavedieme indexové fondy povinne pre každého správcu alebo otvoríme systém doplnkového dôchodkového sporenia pre ďalšie spoločnosti mimo súčasných správcov.
Stavebné sporiteľne spravujú na Slovensku približne 3,5 mld. eur vkladov. Obdobie nízkych úrokových sadzieb dlhodobo nepraje konceptu podnikania stavebných
sporiteľní a vyplácania štátnej prémie sa už dávno stalo nezmyselným. Naviazanie nezdanenia výnosu alebo zachovania štátnej prémie na dovŕšenie veku 60 rokov by dalo
existencii stavebných sporiteľní nový zmysel a urobilo by zo stavebného sporenia čiastočne dôchodkový produkt. Stavebné sporiteľne by aj naďalej poskytovali úvery,
kde by úroková sadzba, resp. úročená suma, zohľadňovala sumu vkladov sporiteľa. Okrem rozšírenia predmetu podnikania stavebných sporiteľní o dôchodkové produkty,
plánujeme umožniť stavebným sporiteľniam investovať do výstavby nájomného bývania cez investičné trusty nehnuteľností (REIT), ideálne v spolupráci so samosprávami.
Výnos z nájomného bývania prispeje k vyššiemu zhodnoteniu vkladov sporiteľov.
Programový výber vytvoríme ako alternatívu pre zakúpenie doživotných dôchodkov od poisťovní. Dnes si môže peniaze z II. piliera vybrať človek jednorazovo, ak je súčet
jeho dôchodkov vyšší, ako je aktuálny priemerný mesačný starobný dôchodok z I. piliera. Navrhujeme, aby bola povinnosť zakúpiť si doživotný dôchodok (tzv. anuitu) iba
do výšky 1,2-násobku životného minima a zvyšné peniaze si bude môcť sporiteľ vybrať programovým výberom rozpočítaným minimálne na 15 rokov (alternatívne do veku
80 rokov). Ak si sporiteľ vyberie za rok z II. piliera viac ako 10 % úspor, takýto výber bude sankcionovaný povinnosťou zdaniť výber aktuálnou sadzbou dane z príjmu.
Pozri aj: https://cmorej.blog.sme.sk/c/355717/ii-pilier-dobre-dovody-pre-programovy-vyber.html
Súčasné krátenie dôchodkov z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri nezohľadňuje skutočnú výšku nákladov na výplatu dôchodkov z I. piliera. Na výplatu dôchodkov z I. piliera
sa používajú prebytky zo všetkých fondov Sociálnej poisťovne a každý rok doteraz aj dotácia zo štátneho rozpočtu. Správny postup pri krátení dôchodkov je taký, že za každý
rok samostatne sa vypočíta skutočné „percento zo mzdy“, aké bolo potrebné na financovanie I. piliera a dôchodok sa za ten rok zníži pomerne o percentá odvedené
do II. piliera.
Prínosom bude zlepšenie informovanosti dôchodcov, aby si vedeli lepšie porovnať jednotlivé produkty. Týka sa to všetkých finančných produktov,
ktoré ponúkajú funkciu kumulovania úspor.
Riadne starobné dôchodky sa valorizujú o tzv. dôchodcovskú infláciu alebo o pevnú sumu, čo navrhujeme ponechať.

17/
Zmeníme adresnosť a zvýšime štátnu sociálnu dávku,
ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených
so zabezpečením pohrebu. 970
18/
Rozšírime kompetencie ombudsmana pre ľudí
s ŤZP o kompetencie pre ochranu seniorov. 971
19/
Podporíme vznik edukačných portálov ako nástroj
efektívnej pomoci rodinným príslušníkom dôchodcov
aj ŤZP v situácii choroby a bezvládnosti. 972
20/
Zavedieme Seniorcard (dôchodcovský preukaz).

Seniorcard (dôchodcovský preukaz)
SÚČASNÝ STAV

cestovného predstavuje 0,15 eura za každých začatých
50 km v 2. triede, zľava do 80 % z cestovného v 1. triede.
Autobusoví dopravcovia zasa ponúkajú na prímestských
linkách zľavy pre dôchodcov nad 70 rokov. Tí platia
približne 20 až 30 centov za každých 25 či 50 kilometrov.
Na diaľkových linkách majú zľavu nad 70 rokov, a to od
30 do 50 %. Niektorí dopravcovia ponúkajú zľavy
až do 40 % pre dôchodcov od 70 rokov.
Čo sa týka daní - daň z nehnuteľnosti, 974 daň za psa
a poplatok za komunálny odpad, to všetko sú položky,
ktoré môžu pre dôchodcu vyjsť lacnejšie. O ich výške
a podmienkach ich získania sa možno dozvedieť
zo všeobecne záväzných nariadení miest a obcí,
ale výška úľavy či oslobodenie od platenia dane sa
v rôznych mestách od seba líši. Poskytnúť úľavy z daní
môžu z viacerých dôvodov - jedným z nich je aj zákonom
stanovený vek nad 62 rokov, ale zároveň umožňuje túto
hranicu meniť. V praxi to znamená, že v rôznych mestách
či obciach je úľava dane z nehnuteľnosti poskytovaná
od rôzneho veku.

Pre seniorov - dôchodcov existuje veľké množstvo zliav.
Niektoré sú viazané na splnenie špecifických podmienok
(doklad o výške dôchodku, vek, štátne občianstvo či trvalý
pobyt v meste a iné) a vyžadujú zvláštny preukaz s fotografiou,
ktorý sa vydáva spravidla na rok.

Problémom všetkých poskytovaných zliav je chýbajúca
informácia o tom, koľko na tom štát (mesto , obec,
VÚC alebo dopravca a pod.) „stráca“ 975 oproti situácii,
keď by tieto zľavy dôchodcovia nemali. Ak má byť solidarita
spravodlivá, tak tieto informácie potrebujeme.

Aktuálne môžu vlakom bezplatne cestovať všetci, 973 ktorí
majú 62 a viac rokov a tiež mladší, ktorí poberajú akýkoľvek
dôchodok od Sociálnej poisťovne. Cestovať môžu vozňami
druhej triedy za symbolické cestovné. Ak senior nad 70 rokov
nie je registrovaný do bezplatnej prepravy a chce cestovať
vlakom, v ktorom je vyčerpaná kapacita, tak výška

Naopak, pre dôchodcov je dnešný systém veľmi
komplikovaný, prakticky každú zľavu musia žiadať
samostatne.

970

971

972

973
974
975

Novelizovaním nariadenia vlády SR 393/2007 o zvýšení sumy príspevku na pohreb aj zmenou zákona č. 238/1998 Zákonom o príspevku na pohreb zmeníme adresnosť
a výšku príspevku, ktorá sa bude týkať len sociálne odkázaných osôb, ŤZP a osôb v dôchodkovom veku vybavujúcich pohreb. Výška príspevku na pohreb je nezmenená
od 1. 1. 2009 a stále je vo výške 79,67 eura. Keďže na dávku bude mať nárok užší okruh osôb, predpokladáme nulový dosah na štátny rozpočet. Navrhujeme príspevok
vo výške životného minima (to je 210 eur).
Dôchodcovia sa nevedia brániť, nepoznajú svoje práva, žijú často v izolácii, sociálnej i finančnej núdzi, a tak sú ľahkou korisťou špekulantov i násilníkov.
Pri uplatňovaní svojich základných práv a slobôd budú môcť v každodennom živote využiť poradenstvo a služby „svojho ombudsmana“ doplnením zákona č. 176/2015.
Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v § 1, ods. a) bod 2, ods. b) bod 2 a § 8 o kompetenciách komisára pre seniorov.
Cieľom podpory vzniku portálov (ako nástrojov edukácie) je predísť situáciám bezradnosti, zhoršenia stavu v dôsledku neskorého zabezpečenia potrebnej služby, ponúknuť
užitočné informácie o službách, starostlivosti, doplnkových službách a cenné informácie od odborníkov priamo z praxe. https://www.infora.sk/clanky/c55-senior-boxbalicek-pomoci-pre-rodiny-starajucich-sa-o-blizkeho-s-ochorenim , http://portalmalina.sk/
Nepovažujeme za správne 100 % zľavy, pretože sú zo strany prijímateľa zneužívané (napr. zabookovanie si cestovného lístka a jeho nevyužitie).
https://danznehnutelnosti.sk/ulavy/
Strata, ktorá vzniká tým, že na železniciach možno cestovať „bezplatne“, sa rovná rádovo 25 miliónov eur za rok
(https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1984959-odkedy-su-vlaky-zadarmo-dotacie-narastli-o-51-milionov).
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Riešenia SaS:

pre seniorov aj v iných oblastiach. Väčšinou sú to zľavy,
ktoré poskytujú štátne alebo mestské inštitúcie.

VYDÁVAŤ SENIORCARD (DÔCHODCOVSKÝ
PREUKAZ) SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU

Seniorcard by okrem iného zahŕňal aj tieto zľavy:

Navrhujeme nový systém zliav pre seniorov, ktorý nahradí
súčasný komplikovaný, neprehľadný a nejednotný systém.
Stačilo by, aby mal každý dôchodca iba 1 bezkontaktnú
čipovú kartu (Seniorcard), ktorá by sa dala využiť na
všetkých úradoch a u všetkých poskytovateľov služieb.
Seniorcard bude postačovať na poskytnutie väčšiny
zliav, kde sa tieto údaje požadujú. To znamená, že bude
vydaná každému občanovi, dôchodcovi nad 62 rokov
Sociálnou poisťovňou automaticky. Podmienkou na
získanie Seniorcard bude dôchodkový vek, slovenské
občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku. Platnosť karty
by bola neobmedzená a odpadne dokladovanie o výške
dôchodku. V prípade, že poskytovateľ služieb požaduje aj
preukaz s fotografiou, tak si bude môcť identitu dôchodcu
overiť s jeho občianskym preukazom.
Navrhované riešenie zjednodušuje dôchodcom
vybavovanie zliav, priamo oprávňuje na zľavy, ktoré
sú súčasťou Seniorcard, bez dodatočnej žiadosti a
nepredstavuje pre Sociálnu poisťovňu prakticky žiadnu
záťaž navyše ani zvýšenie nákladov. Dá sa zaviesť
prakticky okamžite. Týmto by sme získali prehľad, kto
čo dostáva (podmienka spravodlivej solidarity), znížili by
sme byrokraciu a zistili by sme skutočný dosah zliav
na verejné financie.

ubytovania a bývania,
umenia a kultúry:
v divadlách a kinách,
v múzeách,
na operu,
v galériách;
vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti:
v knižniciach,
na univerzitách 3. veku;
účtov a spotrebičov pre domácnosť,
zdravia a zdravotného postihnutia:
dotovanej stravy v jedálňach,
liečebné pobyty,
právnych služieb,
aktivít v regiónoch,
športu a rekreácií:
v plavárňach,

Ak systém elektronizácie verejnej správy a prepojenie
databáz jednotlivých štátnych inštitúcií bude efektívny,
kontinuálne nahradíme Seniorcard občianskym
preukazom s čipom, na ktorom budú načítané všetky
podstatné informácie ad hoc. Tiež bude možné napríklad
stanoviť zľavy v závislosti od výšky dôchodku, rodinného
či zdravotného stavu a pod. Tým výrazne zvýšime
adresnosť systému.
Predpokladáme, že aktuálne zľavy pre dôchodcov sa
rozšíria v regiónoch Slovenska o komunitné programy

v zoologických záhradách,
cestovného ruchu, cestovania a dopravy:
cestovné vlakom, autobusmi, MHD,
parkovacích preukazov,
diaľničných známok.

Očakávame, že aj mnoho súkromných firiem začne
poskytovať zľavy dôchodcom, a to z komerčných
dôvodov – lebo jednoducho viac predajú.
Stačí, ak sa dôchodca v predajni poskytujúcej zľavu
preukáže Seniorcard.
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OSADY A
VYLÚČENÉ
SPOLOČENSTVÁ

Prečo chceme riešiť problematiku
rómskych osád, teda sociálne
vylúčených spoločenstiev (SVS)?

Ministerstvo pre SVS zriadime minimálne na tri volebné
obdobia a potom prehodnotíme oprávnenosť jeho
existencie. Bude mať samostatný rozpočet, budú tam
presunuté príslušné eurofondy vyčlenené z jednotlivých
operačných programov (pozri Financovanie reformy SVS).

Pretože neriešenie problémov SVS ťahá celý štát dolu – ničí
ľudí žijúcich v SVS, obťažuje ľudí žijúcich pri SVS, znižuje
životnú úroveň občanov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku
štátu. Problémy SVS sú na Slovensku prítomné celé desaťročia,
za posledných 20 rokov sa ešte prehĺbili.

Ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá si ponechá
vybudované regionálne štruktúry splnomocnenca vlády päť regionálnych kancelárií (Košice, Prešov,
Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Banská Bystrica).

Sľubovaná „rómska reforma“, ktorú za oslavných fanfár
avizovala Ficova predošlá vláda, najmä jej garant - minister
vnútra Róbert Kaliňák, zlyhala. Ukázalo sa, že to bol len
marketingový podvod na ľuďoch zo SVS aj na ľuďoch žijúcich
pri SVS.
Kvôli nečinnosti a prázdnym sľubom politikov vyrastá v SVS
x-tá generácia analfabetov, nevzdelaných, nekvalifikovaných
ľudí závislých od štátu. To, čo sa z ľudí v SVS stalo, to, ako
dokážu zneužívať systém, predovšetkým sociálny systém,
za to všetko nesie zodpovednosť štát. Nastavil nesprávne
motivátory. Ľudia zo SVS si brali len to, čo im štát dával.
Samosprávy majú veľmi rozdielne prístupy k SVS, väčšina
z nich je neschopná prikročiť k riešeniam, k nepopulárnym
krokom voči svojim voličom. Iniciatívu preto musí zobrať
do rúk štát a problémy SVS riešiť prierezovo.
Nikto však nemôže očakávať a nikto nemôže sľúbiť, že situácia
v SVS sa zmení z večera do rána. Každý, kto sľubuje
jednoduché a skratkovité riešenia, je POPULISTA A KLAMÁR.

Politické zmeny
MINISTER PRE SVS
Splnomocnenec je formálna funkcia, ktorú neberú vážne
ani vláda, jednotliví ministri, samotní predstavitelia SVS,
ani verejnosť.
Vážnosť problémov SVS a akútnosť riešení si vyžaduje
zriadenie samostatného ministerstva a ministra,
ktorý by bol autoritou a bol by schopný primäť ostatných
šéfov rezortov na spoluprácu.

976
977

Regionálne kancelárie budú koordinovať v jednotlivých
regiónoch samosprávy, aktívne spolupracovať so starostami
na výstavbe škôlok, komunitných centier, sociálnych
podnikoch a pod.
FINANCOVANIE REFORMY SVS
Dôležitým prvkom úspešnosti reformy SVS je nastavenie
financovania jednotlivých zložiek zapojených do procesu
tejto reformy. Od nastavenia systému financovania a jeho
monitorovania a kontroly bude vo veľkej miere závisieť
úspešnosť implementácie jednotlivých krokov reformy,
ktorej cieľom je zmena doterajšieho spôsobu života SVS.
Strana SaS si uvedomuje túto dôležitosť, a preto sa budeme
usilovať o nasledujúce nastavenie financovania.

Riešenia SaS:
1/
Ministerstvo pre SVS a jeho regionálne štruktúry
budú financované z kapitoly štátneho rozpočtu, z ktorej bol
doteraz financovaný Úrad splnomocnenca vlády
pre rómske komunity, ktorý bude transformovaný
na Ministerstvo pre SVS. 976
2/
Tak ako doteraz, na financovanie 977 riešenia rómskych
osád, plánujeme využívať zdroje z fondov EÚ, ktoré budú
pokrývať nielen riešenie problematiky MRK, ale všetky SVS.
Toto je nutné zmeniť a je to kľúčové pre reformu SVS.

Vzhľadom na súčasné financovanie Úradu splnomocnenca pre MRK, jednotlivých aktivít pre SVS a primárne využívanie zdrojov z fondov EÚ na spolufinancovanie
projektov nepredpokladáme zvýšené nároky na štátny rozpočet.
Od roku 2007 až doteraz mala, resp. má Slovenská republika s národným spolufinancovaním na riešenie problematiky SVS viac než 650 mil. eur, ktoré boli len vo veľmi
malej miere využité efektívne v prospech týchto komunít, hoci možnosti boli a sú obrovské. Tieto peniaze nepriniesli želateľný efekt, lebo neboli v tomto špecifickom
prostredí vhodne použité.
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Aj s pomocou eurofondov je potrebné zmeniť vzdelanosť
obyvateľov rómskych osád v spolupráci s terénnymi
sociálnymi pracovníkmi, starostami dotknutých obcí
a štátom, ktorý bude túto problematiku riešiť na národnej
úrovni a z toho dôvodu budeme pre programové obdobie
rokov 2021 – 2027 navrhovať nasledujúce:
a/

b/
c/

zriadiť samostatnú prioritnú os v Operačnom
programe, ktorá bude financovaná z ESF,
pre neinvestičné projekty reformy SVS - podpora
programov orientovaných na vzdelávanie,
výchovno-vzdelávacie aktivity, podpora fungovania
komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK
a zamestnanosť;

napr. bytovým domom, ulicou, mestskou časťou (napr.
bratislavský Pentagon), obcou alebo lokalitou mimo obce,
ak sa v nich koncentruje a reprodukuje chudoba a javy
z nej vyplývajúce (konkrétne vysoká miera
nezamestnanosti, hmotná núdza, analfabetizmus).
Priority v zákone o SVS:
I./

Sociálne dávky - motivácia a zásluhovosť,

II./ Zamestnávanie – cesta zo začarovaného kruhu,
III./ Vzdelávanie – šanca pre nástupnícke generácie,
IV./ Bývanie – cesta von z osady pre aktívnych,

ministerstvo pre SVS definovať ako
sprostredkovateľský orgán pre túto prioritnú os;

V./ Zdravie – prevencia, vzdelávanie,

alokovať potrebnú sumu z ESF pre danú prioritnú os.

VII./ E-pay karty – boj proti úžere, neplatičstvu
a cesta k finančnej gramotnosti.

3/
Ak v tomto programovom období nebudú dobudované
komunitné centrá, resp. dobudovaná potrebná technická
vybavenosť v obciach s prítomnosťou SVS, bude potrebné
zriadiť prioritnú os 978 financovanú z EFRR na dobudovanie
potrebnej infraštruktúry v týchto oblastiach.
Tieto prostriedky bude spravovať ministerstvo pre SVS.
ZÁKON O SOCIÁLNE VYLÚČENÝCH
SPOLOČENSTVÁCH – SVS

VI./ Sociálne služby – komunitné centrá pre všetkých,

Tri hlavné princípy reformy SVS:
I./

Komplexný prístup,

II./ Jednotlivé riešenia a zásahy musia byť časovo
koordinované, aby mali reálny dosah,
III./ Samosprávy musia byť vtiahnuté do procesov
od úplného začiatku reformy.

4/

Sociálne dávky

Prijmeme zákon o sociálne vylúčených
spoločenstvách ako prierezový zákon, v ktorom budú
zakotvené priority verejných politík, pravidlá a podmienky,
práva a povinnosti fyzických osôb zo SVS a jednotlivých
subjektov vo vymedzených oblastiach (napr. vzdelávanie
a zamestnanosť).

MOTIVÁCIA PRACOVAŤ A STARAŤ SA

V zákone bude definícia pojmu sociálne vylúčené
spoločenstvá na inom ako etnickom princípe, čo bude
znamenať, že pojem SVS nebude definovať výlučne rómske
osady, ale aj mestské getá koncentrované a vymedzené

978

V súčasnosti je medzi ľuďmi zo SVS zamestnaných len mizivé
percento. Keď štát naštartuje politiky zamerané na
zamestnanosť v SVS (pozri ďalšie kapitoly), existuje reálna
šanca, že mnohí z nich uspejú nielen v aktivačných prácach,
ale aj na otvorenom trhu práce.
Nastavenie sociálnych dávok, aktivačných príspevkov,
ale aj dávok na deti bude jedným z motivačných prvkov,
prečo sa oplatí pracovať a starať sa o seba a svoju rodinu.

Hoci v budúcom programovom období EK neplánuje podporovať budovanie infraštruktúry, v procese negociácií s EK budeme v tejto oblasti presadzovať výnimku
vzhľadom na závažnosť a veľkosť komunity SVS.

Aktivačné príspevky budú výrazným príjmom do rodinných
rozpočtov aktívnych ľudí v hmotnej núdzi.
MOTIVÁCIA BYŤ DOBRÝM RODIČOM

Riešenia SaS:

REFORMA DÁVOK V HMOTNEJ NÚDZI
Reforma bude založená na hesle: „Snažíš sa, máš, nesnažíš
sa, nemáš.“ Štát bude základnou dávkou v hmotnej núdzi
garantovať len úplné minimum, ale zároveň vytvorí možnosti,
ako aktívni ľudia môžu zlepšiť svoju situáciu cez motivačné
príspevky od štátu. Pointa je teda tá, že bez práce dostanú
len to najnutnejšie minimum a zároveň dostanú rôzne
možnosti si privyrobiť.

5/
Nárok na poberanie prídavkov na dieťa dočasne
stratí taký zákonný zástupca, ktorý zanedbáva
rodičovské povinnosti – jeho dieťa je zanedbané, neplní si
povinnú školskú dochádzku, 979 predškolskú dochádzku,
rodič nespolupracuje s CVI, 980 ak mu kvôli rizikovému
vývinu dieťaťa do 6 rokov bolo nariadené s centrom
spolupracovať. Peniaze nepôjdu na osobitného príjemcu
tak, ako je to dnes. Rodiča, ktorý sa nestará o dieťa, štát
nebude podporovať.
6/
Kočíkovné – príspevok pri narodení dieťaťa nedostanú
rodičia ani zákonní zástupcovia (pri osvojeniach,
náhradnej starostlivosti), ak matka dieťaťa pri otehotnení
nedosiahla vek 15 rokov a nechce priznať otca dieťaťa,
ktorý s ňou mal ako s maloletou sexuálny styk. Uplatníme
primerané prechodné obdobie na zavedenie tejto zmeny.
7/
Ak maloletá matka prizná otca dieťaťa, navrhujeme,
aby získala polovicu príspevku pri narodení dieťaťa podľa
zákona. 981
8/

Riešenia SaS:
9/
Základnú dávku v hmotnej núdzi znížime na 39 eur,
čo predstavuje minimum garantované Ústavou SR.
Aktivačné príspevky budú výrazným príjmom rodiny
v hmotnej núdzi a práve aktivácia a príspevky z nej budú
značným rozdielom v príjmoch pasívnych a aktívnych
ľudí zo SVS.
AKTIVÁCIA A AKTIVAČNÉ PRÍSPEVKY
Aktivácia jednotlivca musí byť zmysluplná preňho samého,
pre komunitu, pre spoločnosť. Ak sa jednotlivec snaží, musí
mať viditeľne viac ako ten, ktorý len pasívne visí na štáte.
Aktiváciou v zmysle reformy pomoci v hmotnej núdzi budú
všetky aktivity, ktoré majú zmysel pre komunitu. Nielen
zametanie obce, ale aj organizovanie voľnočasových aktivít
pre deti, starostlivosť o starých, organizovanie rôznych
komunitných akcií, ďalej verejnoprospešné práce nielen
v obci so SVS, ale aj mimo nej – pomocné práce
na diaľniciach, poliach, lesoch atď.

Rodičia maloletej matky stratia nárok na poberanie
prídavkov na maloletú matku ako na nezaopatrené dieťa.

979

980
981

Ak má dieťa viac ako 15 neospravedlnených hodín a o tejto skutočnosti vie ÚPSVaR, nastupuje inštitút osobitného príjemcu – t. z., že poberateľom prídavkov na deti
nie je rodina, ale obec. Sankciou pre rodičov je, že ak ide o opakované zanedbávanie školskej dochádzky a v rodine je dieťa, na ktoré rodina poberá rodičovský príspevok,
tak ten sa znižuje o polovicu.
Centrum včasnej intervencie.
Zákon 627/2005.
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Riešenia SaS:
10/
Akýkoľvek príspevok obci, obecnej organizácii alebo
inému zamestnávateľovi podľa zákona o službách
zamestnanosti, ktorý získa cez úrady práce, bude
podmienený vytvorením pracovnej príležitosti
pre MRK 982 v oblasti normálnej remeselnej alebo
manuálnej výroby pre dlhodobo nezamestnaného.
Nesmie ísť o upratovanie, zametanie a práce,
pri ktorých nezíska pracovné zručnosti.
Chceme spraviť poriadok v aktivačných príspevkoch,
sprehľadniť ich, v zákone explicitne vymenovať typy práce
a výšky aktivačných príspevkoch k nim patriace. Dnes je
tá situácia neprehľadná, na jednu činnosť je možné čerpať
dva rôzne aktivačné príspevky podľa dvoch rôznych
legislatívnych úprav – v zmysle zákona o službách
zamestnanosti 983 a zároveň v zmysle zákona o pomoci
v hmotnej núdzi. 984
STUPNE AKTIVAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Riešenia SaS:
11/
Vytvoríme tri stupne aktivačných príspevkov:
I./

stupeň: cca 20 eur na každého člena domácnosti
vrátane detí za zúčastňovanie sa na voľnočasových
aktivitách, navštevovanie komunitného centra,
osvetových a vzdelávacích programov. Za pravidelné
navštevovanie komunitného centra a osvetovej
činnosti budú odmenení rodičia, ktorí takýmto
spôsobom budú rozširovať vzdelávanie svojich detí.

III./ stupeň: cca 120 eur podľa náročnosti práce
za verejnoprospešné práce mimo komunity – obecné
práce (čistenie obce, maľovanie lavičiek, úprava ihrísk
a pod.), práce na poliach (zavlažovanie a hydromeliorácia),
na riekach a potokoch (stavanie protipovodňových
hrádzí), pomocné práce pri sanáciách hradov
a zámkov, pomocné práce pri úpravách ciest
a pozemkov pri cestách, pomocné práce pri stavbe
diaľnic. Triedenie odpadu a odstraňovanie čiernych
skládok.
Aktivačné práce budú pod dozorom koordinátorov
aktivačných prác – tí budú vyberaní z evidencie
nezamestnaných a budú zamestnancami obce alebo
komunitného centra, pričom sa na nich budú vzťahovať
opatrenia podporujúce zamestnávanie nezamestnaných.
Z tých ľudí, ktorí sa na pravidelnej báze budú zúčastňovať
na aktivačných prácach, budú koordinátori vyberať
vhodných adeptov na medzitrh práce. Ku každej zmluve
bude príloha, rozsah prác, práce, ktoré sa vykonajú a ich
overenie.
ZAMESTNANIE - CESTA VON ZO ZAČAROVANÉHO
KRUHU
Cesta von zo začarovaného kruhu SVS je cez prácu. Z praxe
a zo skúseností ľudí z terénu - z prostredia obcí so SVS
jednoznačne vyplýva, že ak dospelí pracujú, deti chodia
do školy. V prípade, že ak dospelí pracujú, kopírujú život
majoritného „kolegu“ tam vonku – majú snahu zveľaďovať
si svoje obydlie, posielať deti do školy čisté a pod.
Preto štát musí otvoriť cestu von pre ľudí zo SVS, a to:
I./

cez medzitrh práce,

II./ cez otvorený trh práce,
III./ cez bývanie,
V./ cez vzdelávanie.

II./ stupeň: cca 30 eur na každého člena domácnosti
za organizovanie voľnočasových aktivít, za organizovanie
osvetových a komunitných programov, za zveľaďovanie
komunity, komunitného centra,

982
983
984

Marginalizovaná rómska komunita. Táto podmienka existuje v určitom rozsahu aj dnes, avšak sa nesprávne uplatňuje. Napríklad musí mať dodávateľ stavebných
prác pri každej zákazke iného príslušníka MRK a to ho núti tých doterajších, ktorí si už osvojili určité zručnosti, prepustiť.
Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004, §13,19,36,42,52,67
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č.417/2013, §4,9,10,12,34

MEDZITRH PRÁCE

14/

Spojí jednotnými pravidlami (menšia ako minimálna
mzda, súbeh dávky v hmotnej núdzi so mzdou, neplatenie
odvodov počas dvoch rokov zamestnávania dlhodobo
nezamestnaného, mzda závislá od úkonu na dennej báze
a pod.) súkromný, štátny sektor aj neziskový sektor, plus
zavedie širokú podporu pre vznik sociálnej ekonomiky –
obecné sociálne podniky zamerané na priemysel
aj na služby.

V regionálnych kanceláriách ministerstva pre SVS zriadime
tzv. koordinačné body pre sociálnu ekonomiku,
kde budú pôsobiť vyškolení ľudia na zakladanie sociálnych
podnikov. Na žiadosť obce budú koordinovať zakladanie
a fungovanie obecných sociálnych podnikov, budú
pomáhať hľadať vhodné zameranie obecného sociálneho
podniku, budú pomáhať písať projekty na zakladanie
sociálnych podnikov.

V rámci medzitrhu práce bude možné zamestnávať
dlhodobo nezamestnaných aj za menšiu ako minimálnu
mzdu, lebo medzitrh práce predstavuje možnosť súbehu
mzdy a dávky v hmotnej núdzi. Pre špecifiká nastavenia
dlhodobo nezamestnaných ľudí navrhujeme vyplácať
mzdu na dennej báze cez E-pay karty a tam, kde sa to dá,
zaviesť mzdu závislú od úkonu, nie od hodiny.

Riešenia SaS:
12/
Zamestnávateľ z medzitrhu práce, ktorý zamestná
dlhodobo nezamestnaného, bude oslobodený
od odvodov za zamestnanca na dva roky.
So zamestnancami, ale aj zamestnávateľmi v medzitrhu
práce budú systematicky spolupracovať odborníci
z oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych služieb.
Zamestnávatelia z medzitrhu práce získajú možnosť
vybudovať zamestnanecké ubytovne, detské skupiny
(jasle, škôlky) z fondov EÚ (IROP, ESF).
OBECNÉ SOCIÁLNE PODNIKY
13/
Nastavíme eurofondy tak, aby obce mohli byť
žiadateľmi o NFP na založenie sociálneho podniku.
Účelom je zamestnanie dlhodobo nezamestnaných,
ako aj zveľaďovanie obcí.

Zamestnancami budú dlhodobo nezamestnaní,
nekvalifikovaní, ktorí v sociálnych podnikoch nadobudnú
zručnosti. Pre dlhodobo nezamestnaných a nekvalifikovaných
budú sociálne podniky slúžiť aj na efektívnu a účinnú
rekvalifikáciu. Pre študentov učňoviek a stredných
odborných škôl budú sociálne podniky slúžiť ako prostredie,
kde získajú prax. Obecné sociálne podniky svojím
zameraním budú reagovať na dopyt na otvorenom
trhu práce.
PRÍKLADY SOCIÁLNYCH PODNIKOV
Sociálne podniky môžu vyrábať výrobky a poskytovať
služby pre verejnoprospešný záujem, primárne pre štátny
a verejný sektor.
Príklady:
I./

Sociálny podnik na výrobu produktov z paletového
dreva – nábytok, preliezky, napríklad búdky
pre spevavé vtáctvo, hračky by poslúžili na účely
vybavenia komunitného centra, materských škôl, škôl.

II./ Sociálny podnik zameraný na výstavbu
nízkorozpočtových nájomných domov
pre obce a mestá.
III./ Sociálny podnik zameraný na poskytovanie
opatrovateľskej služby – obce dnes nedokážu
z vlastných zdrojov poskytovať sociálne služby
v zmysle zákona o sociálnych službách, najmä
opatrovateľskú službu ako terénny druh sociálnej
služby, bolo by žiaduce, keby si obce túto službu
zabezpečovali cez sociálne podniky na to zamerané.

320

6.5 | OSADY A VYLÚČENÉ SPOLOČENSTVÁ

ŠTÁT SI DÁ POHOV, ZAMESTNÁVAŤ BUDÚ AGENTÚRY
Štát prostredníctvom úradov práce nedokáže pracovať
s dlhodobo nezamestnanými a míňa milióny eur na
nezmyselné rekvalifikačné kurzy s veľmi slabým výsledkom.
Dlhodobo nezamestnaní budú v starostlivosti súkromných
agentúr, ktoré si dvakrát rozmyslia, čo konkrétne je naozaj
nutné vštepiť klientovi, aby bol schopný zamestnať sa.
Cieľom je, aby agentúra investovala do nezamestnaného
efektívne len toľko, aby sa zamestnal a udržal si
zamestnanie po dobu 2 rokov.

štátu. Vo vzťahu k deťom zo SVS sú prípady ich cieleného
zaraďovania do špeciálnych škôl na základe etnickej
príslušnosti protiústavné (v rozpore s rovnosťou príležitostí
a s rovnakým nárokom na kvalitné vzdelávanie
v porovnaní s majoritou).

Riešenie SaS:
16/

Riešenie SaS:
15/
Agentúra dostane na klienta od štátu 33 % zálohu,
33 % po prvom roku nepretržitého zamestnávania
a zvyšných 34 % až po tom, ak si udrží zamestnanie
2 roky. To znamená, že agentúra bude musieť pracovať
po celú dobu nielen so zamestnancom, ale aj so
zamestnávateľom.
Takýto systém zamestnávania ohrozených skupín je
overený a úspešný v Austrálii, vo Veľkej Británii, v Írsku
a v ďalších krajinách. Bude ho možné využiť nielen
pre dlhodobo nezamestnaných, ale aj pre zdravotne
postihnutých a ďalšie ohrozené skupiny na trhu práce.

Na deti z SVS bude štát platiť rovnaký normatív,
ako keby boli v špeciálnej škole, aj v normálnej škole.
Tým odbúrame motiváciu systematicky tlačiť deti z osád
do špeciálnych škôl a zároveň vytvoríme finančné
predpoklady na primeranú starostlivosť (špeciálnych
pedagógov, etopédov a asistentov učiteľov).
CVI je odskúšanou a dobrou investíciou do detí s rizikovým
vývinom. V súčasnosti máme vybudovaných 7 centier 985 –
Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov, Banská bystrica, Košice
a Trenčín.
Táto služba ako terénna sociálna služba musí byť dostupná
vo všetkých regiónoch, predovšetkým však v regiónoch
s výskytom SVS. Zmyslom terénnej sociálnej služby CVI je
to, aby odborníci zo všetkých oblastí – očný lekár, pediater,
špeciálny pedagóg, logopéd, detský psychológ, sociálny
pracovník boli schopní chodiť za klientmi – rizikovými
deťmi – do komunitných centier priamo v prostredí SVS.

Vzdelávanie
REFORMA VZDELÁVANIA DETÍ ZO SVS

Riešenie SaS:

V praxi sa objavilo viacero prípadov, keď deti zo SVS boli
zle diagnostikované a zaradené do špeciálnej školy
či triedy, hoci tam nepatrili. Nechceme, aby deti zo SVS
končili neprávom v špeciálnych školách.

17/

Zatiaľ čo pre štát je to neefektívne, deťom zo SVS tak vopred
kradneme budúcnosť. Vyrábame armádu ľudí, ktorí sa nikdy
neuplatnia v živote a budú celoživotne závislí od pomoci

985
986
987

S cieľom zabezpečiť vytvorenie dostatočnej siete
centier včasnej intervencie navrhneme 986 nielen
systémové zmeny podmienok poskytovania tejto novej
služby vrátane jej komplexnosti, flexibility, koordinácie
medzi rezortmi, ale aj jej viaczdrojové financovanie. 987

Ich činnosť je zadefinovaná v § 33 zákona 448/2008 o sociálnych službách.
V zákone č. 448/2008 o sociálnych službách.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pre SVS.

DEŤOM ZO SVS BUDEME VENOVAŤ POZORNOSŤ
OD 0 ROKOV
Deti narodené do prostredia SVS si vyžadujú pozornosť
odborníkov od narodenia. Rodia sa do prostredia s častým
výskytom genetických ochorení, do prostredia chudoby,
do prostredia, ktoré im nezaručuje podnety na zdravý
fyzický a psychický vývin v porovnaní s deťmi z majority –
veľa z nich končí so zdravotným postihnutím v nákladných
domovoch sociálnych služieb a v centrách pre deti a rodiny
ako neosvojiteľné. Bude to práve CVI, ktoré bude vydávať
potvrdenie o školskej pripravenosti dieťaťa na vzdelávanie
na ZŠ – takéto potvrdenie bude oveľa hodnotnejšie a menej
zneužiteľné ako nesprávna diagnostika dieťaťa cez CPPPaP,
dôsledkom čoho sa zamedzí nesprávnemu a masovému
umiestňovaniu detí do špeciálnych škôl.
Na základe detailnej analýzy zvážime zlúčenie Centier
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP, ktorých je 81), Centier špeciálno-pedagogického
poradenstva (CŠPP, ktorých je vyše 300) s Centrami včasnej
intervencie, ktorých je 7. Samozrejme, treba zohľadniť ich
terajšiu náplň práce, aj organizáciu. Myslíme si však,
že by sme výrazne účinnejšie vedeli podchytiť deti z osád
už od útleho veku.
V súčasnosti sa k tomuto realizuje projekt: Štandardizáciou
systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti
na trhu práce (2019-2023): Národný projekt, Operačný
program: Ľudské zdroje, ESF.

Riešenia SaS:
18/
Navrhujeme, aby boli deti narodené do SVS
automaticky od narodenia podchytené odborníkmi
z CVI, aby včas rozpoznali fyzickú či psychickú
predispozíciu a nasadili liečbu,988 ak je potrebná.

988

Šedý zákal, psychické zaostávanie, strabizmus, ale aj jazykovú bariéru a pod.

19/
Rodičovský príspevok bude podmienený spoluprácou
a pravidelnými návštevami CVI.
Odborníci v CVI sú schopní rozpoznať aj psychické či fyzické
týranie dieťaťa, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie –
v súlade so zákonom budú mať povinnosť upovedomiť
o tom SPODaSK na úrade sociálnych vecí a OČTK.
20/
Ak bude v rodine dochádzať k zanedbávaniu rodičovskej
starostlivosti, rodičia stratia nárok na dávky viazané
na deti.
POVINNÉ ŠKÔLKY OD 3 ROKOV
21/
Zavedieme povinnú predškolskú výchovu detí zo SVS
od 3 rokov. Dobudujeme sieť nízkoprahových škôlok
(pozri kapitolu Komunitné centrá) v každej obci so SVS
alebo priamo v SVS.
22/
Dieťa zo SVS, ktoré bude pravidelne chodiť do škôlky
a bude sa zúčastňovať voľnočasových aktivít, ku ktorým
bude mať prístup, bude mať nárok na aktivačný príspevok
1. stupňa.
Ak dieťa nebude chodiť pravidelne do škôlky alebo detskej
skupiny, zákonný zástupca stratí nárok na prídavky
na dieťa.
Koordináciu výstavby materských škôl v jednotlivých
obciach so SVS budú mať na starosti regionálne kancelárie
ministerstva pre SVS.
VZDELÁVANIE NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Po absolvovaní povinnej materskej školy a vďaka
pravidelnej spolupráci s CVI budú deti zo SVS nastupovať
do škôl pripravenejšie.
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23/
Preto postupne zrušíme prípravné ročníky, keď stratia
svoje opodstatnenie a peniaze použijeme na zlepšenie
školského systému. 989
24/
Podporíme účasť detí na vyučovaní tým, že na obedy
zadarmo budú mať nárok len tie deti, ktoré sa v daný
deň zúčastnia na všetkých vyučovacích hodinách.
25/
Školské pomôcky hradené štátom budú vo vlastníctve
škôl, nie žiaka – teda, budú zostávať v škole, aby sa
zamedzilo ich stratám a znehodnoteniu.
26/
Na školách s vysokým výskytom tehotenstiev mladistvých
zavedieme povinnú výchovu k zodpovednému
rodičovstvu.

Riešenie SaS:
27/
Navrhujeme aktivačné príspevky pre mladých
16- a viacročných po ukončení povinnej školskej
dochádzky, ak zostanú študovať na strednej škole.
Budú dostávať aktivačný príspevok na úrovni 3. stupňa.
Podporíme výstavbu zamestnaneckých ubytovní vo
firmách. Je to výborný nástroj, ako zabezpečiť prax pre
mladých, bývanie pre dospelých pracujúcich, a tým začať
rozbíjať osady.
KOMUNITNÉ CENTRÁ
V každom SVS musí byť komunitné centrum. V súčasnosti
vo veľkej časti obcí so SVS komunitné centrá chýbajú alebo
sú nefunkčné.

VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Riešenie SaS:

Projekt stredoškolského vzdelávania mladých z
marginalizovaných rómskych komunít v elokovaných
pracoviskách stredných odborných škôl zlyhal, treba ho
zrušiť.

28/

Príliš vysoký normatív na žiaka z neho robí namiesto
príležitosti pre absolventa príležitosť pre podvodníkov, ako
sa obohatiť a stal sa z toho biznis, v ktorom školy naschvál
nechajú prepadnúť žiakov, aby sa tí dostali na elokované
pracoviská. Na štipendiách vyplatili 4 141 098,81 eur s
minimálnym úspechom pri umiestňovaní absolventov na
otvorený trh práce.
Peniaze zo zrušenia tohto projektu použijeme na navýšenie
rozpočtu určeného na duálne vzdelávanie, pretože
budúcnosť mladých zo SVS vo vzťahu k štúdiu na strednej
škole alebo na učilišti spočíva v dobrom nastavení systému
duálneho vzdelávania (pozri duálne vzdelávanie B.
Gröhling).

989

Z rozpočtu ministerstva pre SVS dobudujeme sieť
komunitných centier.
29/
Kontrolu nad dobudovaním a fungovaním KC
prevezme ministerstvo pre SVS cez regionálne
kancelárie ministerstva (bývalé regionálne kancelárie
splnomocnenca).
V každom komunitnom centre budú pracovať asistenti
(terénnych sociálnych pracovníkov, učiteľov, zdravotníkov)
a rómske občianske hliadky (spolupracujú s mestskou/resp.
štátnou políciou). Všetci títo zamestnanci budú
v pracovnoprávnom vzťahu s regionálnou kanceláriou
ministerstva a ich činnosť, ako aj činnosť celého KC bude
podliehať kontrole regionálneho úradu ministerstva
pre SVS.

V bežnom školskom systéme je potrebné vzdelávať tých, ktorí už v praxi sú a namiesto asistentov učiteľov vytvoriť v školách multidisciplinárne tímy pozostávajúce
zo školských psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Tak bude zabezpečená odborná komplexná starostlivosť: intervencia, prevencia, korekcia,
terapie, edukácia prispôsobená špecifikám detí.

Väčšina týchto pracovníkov bude zo samotnej komunity
(z evidencie nezamestnaných) alebo budú vykonávať túto
prácu ako aktivačnú činnosť v zmysle zákona (o službách
v zamestnanosti) a ich odmenou bude najvyšší stupeň
aktivačného príspevku.
NA ČO SÚ NÁM KOMUNITNÉ CENTRÁ?
Na všetko – ich činnosť je pre reformu SVS nevyhnutná
v každej oblasti, ktorú v rámci SVS potrebujeme vyriešiť.
V každom komunitnom centre vznikne detská skupina
pre deti od 3 rokov, od rána do popoludnia bude fungovať
ako materská škola, popoludní ako družina pre
školopovinné deti, resp. centrum voľného času.
Vo vzťahu k dospelým budú KC fungovať ako centrum
osvetovej činnosti, ale aj príležitosť spolupodieľať sa na
rôznorodej činnosti KC a rozširovanie vzdelávania ich detí,
čím im vznikne nárok na aktivačný príspevok.
V KC budú fungovať aj ako hygienické centrá v SVS
so sprchou, vodou, práčkami a podobne s tým, že ich
udržiavanie vrátane opráv bude zabezpečovať komunita –
opravy sociálny podnik, čistenie bude v rámci aktivačných
prác.
V KC bude prebiehať dodatočné vzdelávanie detí aj dospelých
osvetovou činnosťou, ale aj rôznymi záujmovými
činnosťami pre deti (ak rodič zabezpečí pravidelnú účasť
dieťaťa, bude to chápané ako aktivácia a získa nárok
na 1.stupeň aktivačného príspevku). Kurzy finančnej
gramotnosti, ako aj poradenstvo o zásadách správnej
výživy, sú už dnes v zmysle zákona o sociálnych službách
špecializovaným poradenstvom.

E-pay karty
Zmyslom fungovania E-pay kariet je vyplácanie všetkých
sociálnych dávok pre ľudí v SVS bezhotovostne a na dennej
báze. Každému poberateľovi dávky v hmotnej núdzi, resp.
poberateľovi dávky zo SVS zriadime bezplatný bankový
účet.

K výplate dávky v hmotnej núdzi a všetkých príplatkov k nej
bude dochádzať nie na mesačnej, ale na dennej báze.
Takto budú môcť ľudia zo SVS hospodáriť s dávkou
a využívať ju na to, na čo je zákonom určená – na základné
potreby pre seba a svoju rodinu. Cieľom je, aby dávku
v hmotnej núdzi neminuli hneď v prvý deň, a aby ich deti
po zvyšok mesiaca nehladovali.
Príspevok na bývanie, aj keď nebude priamo súčasťou
dávky v hmotnej núdzi, bude striktne vyplácaný
bezhotovostne. To nám umožní efektívne bojovať
s neplatičstvom.

Riešenie SaS:
30/
Zavedieme tzv. E-pay karty, na ktoré budú všetkým
príjemcom dávok v hmotnej núdzi vyplácané dávky
na dennej báze. Výrazným spôsobom tak obmedzíme
prístup k hotovosti.
Keďže v SVS obmedzíme prístup k hotovosti, E-pay karty
sa stanú aj účelným nástrojom v boji proti úžere.

Bývanie – len vlastným pričinením
Keď hovoríme o riešeniach SVS, najmä v súvislosti
s bývaním, jedným z prvých krokov je vysporiadanie
pozemkov pod nelegálnymi osadami, obydliami. Tento
proces bude v gescii ministerstva pre SVS. Chceme to však
uskutočniť bez finančnej asistencie štátu – inými slovami,
ľudia zo SVS si postupne splatia pozemky pod chatrčami
(za štátom regulované ceny).
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Riešenia SaS:

Riešenia SaS:

31/

33/

Príspevok na bývanie musí byť ako samostatná
sociálna dávka vyňatý z dávky v hmotnej núdzi.

Zavedieme dobrovoľnú bezplatnú sterilizáciu pre ženy
aj mužov po 35 rokoch s troma deťmi, resp. pre ženy
aj mužov po 4 deťoch bez obmedzenia veku. Pre ženy
zo SVS po troch deťoch bez obmedzenia veku presadíme
bezplatné zavedenie vnútromaternicového telieska.

To znamená, že príspevok na bývanie bude exekvovateľný
v prospech obce, štátu, ale aj v prospech elektrární,
plynární, vodární a bánk, poskytujúcich mikropôžičky
na bývanie a odkúpenie pozemkov.
MIKROPÔŽIČKY – CESTA K VLASTNÉMU BÝVANIU
NA ÚROVNI
32/
Po presadení systému E-pay kariet docielime, aby bolo
možné pre ľudí zo SVS čerpať mikropôžičky, ktoré budú
určené primárne na odkúpenie pozemkov, resp.
na výstavbu, zveľadenie vlastného bývania. Splácané
budú trvalým príkazom z účtu poberateľa dávky v hmotnej
núdzi. Pravidelná splátka pôjde z peňazí z príspevku
na bývanie.
E-pay karty otvoria pre ľudí zo SVS možnosť získať
mikropôžičky od bánk. Banky tak budú mať 100 % istotu,
že mikropôžičky budú splatené, keďže sa z každého účtu
klienta zo SVS nastavia automatické splátky.
E-pay karty predstavujú aj šancu pre odídencov z detských
domovov, ako neprísť o jednorazový podporný príspevok
od štátu (800 eur) plus úspory obce podľa zákona
č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele – peniaze sa dajú účelovo naviazať na účely
bývania (postupné platenie prenájmu bytu, sociálnej
ubytovne a pod.).

Zdravie
Zdravotnú prevenciu budú zabezpečovať zdravotní
asistenti v komunitných centrách – budú zamestnancami
regionálnej štruktúry ministerstva a budú spolupracovať
s miestnymi všeobecnými lekármi.

34/
Osobitne sa zameriame na „deti, ktoré majú deti“, teda
na mladistvé matky, ktoré svoje prvé dieťa privádzajú
na svet už aj od 12 rokov. Týmto mladým matkám
ponúkneme možnosť bezplatného zavedenia
vnútromaternicového telieska už po prvom
dieťati bez obmedzenia veku.
35/
Podporíme rómske asistentky osvety zdravia
v pôrodniciach. Cieľom je zvýšiť zdravotnú gramotnosť
pacientiek a pacientov zo SVS, poskytnúť im
psychosociálnu podporu, šíriť zdravotnú osvetu
a preklenúť komunikačnú bariéru medzi rómskymi
pacientkami, pacientmi a zdravotníckym tímom
v nemocnici.

Skratky
ADOS

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

MZ

Ministerstvo zdravotníctva

APZ

Agentúra podporovaného zamestnávania

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

CMI

Case Mix Index

NBS

Národná banka Slovenska

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie

NCZI

Národné centrum zdravotníckych informácií

NFP

dotácia/nenávratný finančný príspevok

CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

NIS

Nemocničný informačný systém

CT

Počítačová tomografiia

NO

Nezisková organizácia

CVI

Centrá včasnej intervencie

OB

Odvodový bonus

ČR

Česká republika

OČTK

Orgány činné v trestnom konaní

DF

Dôchodkový fond

ODÚ

Osobný dôchodkový účet

DOS

Domáca opatrovateľská služba

OECD

DRG

Diagnosis Related Group

Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

DSS

Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti)

PA

Pôrodná asistentka

DSZS

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

PPS

Purchasing Power Standard (Parita kúpnej sily)

EFRR

Európsky fond regionálneho rozvoja

PZS

Pracovná zdravotná služba

EIS

Ekonomický informačný systém

QALY

EK

Európska komisia

EKG

Quality adjusted life year (rok v zlepšenej kvalite života, rok(y)
kvalitného života, rok získaného života štandardizovanej
kvality)

Elektrokardiografia

REIT

EMA

Real Estate Investment Trust

Európska lieková agentúra

RLP

ESF

Rýchla lekárska pomoc

Európsky sociálny fond

RRZ

EÚ

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Európska únia

RZP

EUnetHTA

Rýchla záchranná pomoc

European Network of Health Technology Assessment
(európska sieť HTA agentúr)

SPODaSK

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

FDA

The Food and Drug Administration Správa potravín a liečiv)

SVaLZ

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

FN

Fakultná nemocnica

SVS

Sociálne vylúčené skupiny

HDP

Hrubý domáci produkt

SZU

Slovenská zdravotnícka univerzita

HPI

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

HTA

Hodnotenie zdravotníckych technológií

ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability
a zdravia

ŠZM

Špeciálny zdravotnícky materiál

ŤZP

Ťažké zdravotné postihnutie

International nursing diagnoses definitions and classification
(Medzinárodná klasifikácia sesterských diagnóz)

ÚDZS

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR

ICNP

International classificiation for nursing practice

UN

Univerzitná nemocnica

ID

Identifikačný doklad

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

IROP

Integrovaný regionálny operačný program

V4

KAN

Kardiálna autonómna neuropatia

KC

Klientské centrum

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie
4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky,
Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky

KOS

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť

VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s

LPČ

Lekárska posudková činnosť

VÚC

Vyšší územný celok (alebo aj samosprávny kraj)

LSPP

Lekárska služba prvej pomoci

VZP

Verejné zdravotné poistenie

MPK

Medzirezortné pripomienkové konanie

ZP

zdravotná poisťovňa

MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

ZPS

Zariadenie pre seniorov

MR

Magnetická rezonancia

ZS

Zdravotná starostlivosť

MRK

Marginalizovaná rómska komunita

ZSS

Zariadenie sociálnych služieb

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

ICF
ICND

