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Program druhej vlády Mikuláša Dzurindu v zdravotníctve bol ambiciózny a možno ho 

označiť za reformný v pravom zmysle slova. Fakt, že nastupujúci minister Rudolf Zajac patril 

už pred voľbami k ostrým kritikom stavu v zdravotníctve a krokov vtedajšej vlády, sa odrazil 

na pomerne jasnej a ucelenej predstave1 o reforme zdravotníctva, ktorá sa následne premietla 

do konkrétnych predsavzatí komunikovaných vo vládnom programe. 

 

 

STABILIZÁCIA SYSTÉMU A ZASTAVENIE RASTU DLHU 

 

Zámerom opatrení realizovaných v zdravotníctve do roku 2002 bolo odstránenie akútnych 

a stále sa objavujúcich problémov, pričom neriešili nastavenie systému, ktoré bolo hlavnou 

príčinou týchto problémov. Chýbala celková koncepcia, ktorá by odpovedala na 

fundamentálne otázky týkajúce sa základných funkcií slovenského zdravotníctva a tiež 

odpoveď na otázku, ako budú tieto funkcie financované.  

Hlavnou snahou vládnych krokov pred rokom 2002 bolo oddlženie systému. Pre jeho zlé 

nastavenie, ktoré nemotivovalo k efektívnemu správaniu a zároveň garantovalo neobmedzenú 

spotrebu, sa to však ani napriek použitiu jednorazových príjmov z privatizácie2 či zvyšovaniu 

príjmov systému zvýšením zdravotných odvodov nedarilo.  

Opatrenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu viedli k významnému poklesu miery rastu dlhu 

v zdravotníctve. Celkový dlh zdravotníctva v rokoch 2002 až 2005 vzrástol o 6,4 mld. Sk. Na 

porovnanie: dlh pred rokom 2002 rástol ročne o 7,9 mld. Sk (v roku 2000), o 8,6 mld. Sk (v 

                                                 
1 Rudolf Zajac spolu s Petrom Pažitným (neskorším členom jeho ministerského reformného tímu) už v roku 
2001 vydali publikáciu Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana, v ktorej detailne 
rozoberali situáciu slovenského zdravotníctva a ponúkali konkrétne riešenia týchto problémov. 
2 Okolo 10,5 mld. Sk z výnosov z privatizácie Slovenských telekomunikácií. 
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roku 2001) a o 6,6 mld. Sk (v roku 2002).3 Finančnú stabilizáciu sektora dokumentuje aj 

zlepšenie platobných podmienok a návrat k finančnej disciplíne – kým pred rokom 2002 boli 

lehoty splatnosti v zdravotných poisťovniach dlhšie ako 150 dní, dnes je to už len 30 dní.4  

Predsavzatie vlády stabilizovať systém a znížiť mieru zadlžovania sa tak podarilo naplniť. 

Napriek tomu splnenie cieľa, podľa ktorého mal byť rok 2004 prvým rokom, v ktorom sa 

vyrovnajú príjmy a výdavky v zdravotníctve, sa podľa odhadov Health Policy Institute (HPI)5 

posunie až na rok 2007. 

Hlavnými stabilizačnými opatreniami bolo zavedenie tvrdých rozpočtových kritérií,6 

ukončenie zákazu exekúcií zdravotníckych zariadení, zavedenie poplatkov za návštevu 

primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, zavedenie platieb za služby, ktoré 

samy nie sú zdravotnou starostlivosťou, ale so zdravotnou starostlivosťou súvisia (napríklad 

poplatky za stravu a lôžko v nemocniciach) a zmeny v liekovej politike. 

Zavedenie poplatkov7 (20 Sk za návštevu alebo recept a 50 Sk za deň strávený v nemocnici), 

ktoré sa začali vyberať v júni 2003,8 malo za cieľ znížiť dopyt po zdravotníckych službách. 

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) vychádzalo z predpokladu, že vzhľadom na to, že 

verejnosť vníma zdravotníctvo ako „bezplatné“,9 pričom neexistuje žiadna väzba medzi 

spotrebou a individuálnymi nákladmi, dochádza k nadbytočnému dopytu a plytvaniu. 

Relatívne nízky poplatok (vzhľadom na skutočné náklady systému vyplývajúce z návštevy 

lekára) tak po prvýkrát pre občana predstavoval priame náklady spojené s návštevou 

zdravotníckeho zariadenia.  

Poplatky mali obmedziť spotrebu, a to najmä zo strany občanov, ktorí pomoc lekára 

v skutočnosti nepotrebujú. Cieľom bol pokles dopytu a jeho priblíženie k ponuke, ktorú je pri 

súčasných zdrojoch zdravotníctvo schopné generovať. Okrem toho mal mať tento krok aj 

edukačný a antikorupčný charakter. Priama platba v hotovosti namieste mala viesť k tomu, 

aby bol občan v zdravotníckom zariadení vnímaný ako klient a aby sa aj on sám dožadoval 

služieb, aké mu prináležia. 

                                                 
3 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006. 
4 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006, s. 499. 
5 http://www.hpi.sk 
6 Najmä premenou zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti podliehajúce trhovým princípom, čím došlo 
k ich odpojeniu od štátneho rozpočtu. Za ich prípadné deficity tak už neručí štát. 
7 Občanom v hmotnej núdzi sú tieto poplatky refundované zavedením mesačného príspevku na zdravotnú 
starostlivosť vo výške 50 Sk. 
8 Ústavný súd SR rozhodol o ich ústavnej legitímnosti v máji 2004. 
9 Čo je samozrejme ekonomický nezmysel, náklady sú len menej viditeľné, keďže sú hradené z daní a odvodov. 
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Efekt zavedenia poplatkov naozaj viedol k poklesu spotreby, čo sa prejavilo v poklese 

návštev, pričom najviac klesli návštevy v primárnej sfére a len minimálne klesol počet 

návštev u špecialistov a v nemocniciach. 

So zámerom likvidovať nahromadené dlhy v zdravotníctve bola v apríli 2003 založená 

spoločnosť Veriteľ, a. s., ktorej akcionármi sa stali MZ SR a Ministerstvo financií SR. 

Spoločnosť odkupovala pohľadávky veriteľov voči zdravotníckym zariadeniam a zdravotným 

poisťovniam. Deklarovaným cieľom Veriteľa bolo znížiť celkovú potrebu finančných 

prostriedkov na oddlžovanie, na zabezpečenie rovnakého prístupu ku všetkým veriteľom a 

zároveň účelové, adresné a transparentné použitie zdrojov. Celkovo bolo na vyplatenie 

veriteľov zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní za roky 2003 a 2004 použitých 

20,1 mld. Sk. 

  

 

ZVYŠOVANIE ZODPOVEDNOSTI JEDNOTLIVCA ZA VLASTNÉ ZDRAVIE, 

DÔRAZ NA PREVENCIU  

 

Deklarovaným cieľom reformy je implementácia zdravých ekonomických vzťahov do 

zdravotníctva, ktoré ako jediná oblasť slovenskej ekonomiky neprešla od pádu komunizmu 

zásadnejšou zmenou. V systéme „bezplatného“ zdravotníctva nie je zo zdravotného hľadiska 

nezodpovedné správanie potrestané znášaním vyšších liečebných nákladov. Takéto nastavenie 

preto podporuje nezodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a zlý životný štýl u občanov.  

Kroky vlády viedli k zvýšeniu spoluúčasti pacienta na liečebných nákladoch (poplatky, 

spoluúčasť na liekoch, platby za voľne predajné lieky, priame platby lekárom a neformálne 

úhrady), čo dokumentuje rast podielu výdavkov na zdravie na celkových výdavkoch 

domácností z 1,4 % v roku 2002 na 1,5 % v roku 2003 a na 2 % v roku 2004 (podľa údajov 

Štatistického úradu SR). Napriek tomu je spoluúčasť stále relatívne nízka. Podľa HPI 

predstavuje podiel súkromných výdavkov na celkovom financovaní zdravotníctva 19 %, 

pričom priemer členských krajín OECD je 28 %. Cesta k jej zvyšovaniu sa však otvorila 

prijatím reformných zákonov (predovšetkým  zákona o zdravotnej starostlivosti), ktoré 

umožňujú predefinovať niektoré neprioritné výkony na plne alebo čiastočne hradené 

pacientom, a vytvárajú tak priestor na individuálne zdravotné poistenie.  
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PRIJATIE REFORMNÝCH ZÁKONOV 

 

Šesť navzájom prepojených reformných zákonov10 prijala Národná rada SR v októbri 2004, 

pričom zákony nadobudli účinnosť v januári 2005. Zákony nanovo definujú základné funkcie 

zdravotníctva a spôsob jeho fungovania. Snažia sa vytvoriť priestor pre návrat trhových síl a 

ich pozitívnych účinkov na kvalitu a efektivitu v zdravotníctve.  

Problematiku zdravotných poisťovní rieši zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou, ktorý upravuje proces transformácie zdravotných poisťovní a 

podmienky ich fungovania. Po prijatí zákona o zdravotnom poistení v roku 1994 začalo na 

Slovensku fungovať trinásť poisťovní, ktoré však postupne zanikali alebo sa zlučovali. V roku 

2001 ich bolo už len päť. Konkurencia a diferenciácia medzi poisťovňami čiastočne fungovali 

na začiatku ich existencie. Vďaka častým zmenám v systéme prerozdeľovania poistného, 

zafixovaniu 100 % prerozdeľovania na základe poistného kmeňa tej-ktorej poisťovne v roku 

1999, regulácii platobných mechanizmov a cien za zdravotné výkony, nemonitorovaniu 

kvality zdravotnej starostlivosti, konkurencia medzi poisťovňami úplne vymizla a poisťovne 

prestali mať aktívnu funkciu v celom systéme. Slúžili len ako distribučný kanál.  

Tento stav mal zmeniť zákon o zdravotných poisťovniach. Umožnil transformáciu poisťovní 

z verejnoprávnych organizácií na akciové spoločnosti, ktoré sa riadia prepracovaným a 

všeobecne platným Obchodným zákonníkom.11 Poisťovne motivované tvorbou zisku majú 

v systéme fungovať ako nákupca pre poistencov a tlačiť na efektivitu poskytovateľov. 

V poisťovniach sa zmenou právnej formy posilnili vlastnícke vzťahy, a tým aj tlak na 

efektívny manažment. Na druhej strane vďaka transformácii došlo k odpojeniu poisťovní od 

mimoriadnych privatizačných príjmov zo štátneho rozpočtu a ich hospodárenie je limitované 

tvrdým rozpočtovým obmedzením – hrozbou bankrotu. 

Poisťovne individuálne dohadujú ceny a objemy výkonov s poskytovateľmi, pričom od mája 

2006 budú ceny jednotlivých výkonov plne deregulované. Motivácia poisťovne 

maximalizovať zisk by mala viesť k hľadaniu najefektívnejších a najkvalitnejších 
                                                 
10 Zákon o záchrannej zdravotnej službe; zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve; zákon o zdravotnom poistení; zákon o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; zákon o zdravotných poisťovniach a 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou; zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
Šesticu doplnila ešte novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. 
11 Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a v Spoločnej zdravotnej poisťovni bude štát stopercentným vlastníkom 
akcií. 
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poskytovateľov a k vytesňovaniu a postupnému zanikaniu neefektívnych a nadbytočných 

ambulancií a lôžkových zariadení.  

Slobodný výber poskytovateľa špecializovanej alebo lôžkovej starostlivosti pacientom 

prinesie diferenciáciu zariadení. Ak nebude mať pacientova poisťovňa s vybraným 

poskytovateľom uzavretú zmluvu, prípadne požadované výkony či použité materiály 

presiahnu objem hradený zo solidárneho balíka, pacient rozdiel uhradí v hotovosti alebo 

pomocou doplnkového zdravotného poistenia. 

V systéme poisťovní sa na základe poistných kmeňov prerozdeľuje 95 % z vymeraného 

povinného poistného. V minulosti sa rozdeľovalo vybrané poistné, takže poisťovne neboli 

motivované k starostlivému výberu poistného. Podľa nového zákona, ak poisťovne vyberú 

menej ako 95 %, ide to na vrub ich zisku. Poisťovne podliehajú auditu a kontrole solventnosti.  

Zákon zriaďuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou financovaný z príspevkov 

zdravotných poisťovní. Funkciou úradu je dohľad nad kvalitou a rozsahom služieb 

poskytovateľov, dohľad nad zdravotným poistením a vydávanie povolení. 

 

 

ZVYŠOVANIE AKCIESCHOPNOSTI SYSTÉMU, EFEKTIVITY A ZOHĽADNENIE 

REÁLNYCH FINANČNÝCH ZDROJOV  

 

Medzinárodné porovnania naznačujú neefektívne využívanie zdravotníckych kapacít na 

Slovensku. Prezamestnanosť a príliš veľké kapacity lôžkových zariadení12 sú podmienené 

historickým nastavením vzťahov v zdravotníctve, ktoré neodmeňovalo ekonomické správanie 

aktérov. Reformné zákony majú pomôcť odbúrať nadbytočné kapacity, pričom k čiastočnému 

znižovaniu kapacít dochádza už aj v súčasnosti.13 K výraznejšiemu poklesu dôjde 

pravdepodobne až po korporatizácii lôžkových zariadení, ktorá prinesie tvrdé rozpočtové 

kritériá, čím obmedzí zdroje týchto subjektov. Aby nebola ohrozená dostupnosť, plynulosť, 

sústavnosť a odbornosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zákon definuje minimálnu sieť 

poskytovateľov v príslušnom regióne, ktorých je zdravotná poisťovňa povinná kontrahovať. 

Minimálna sieť, ako je definovaná v súčasnosti, má však vážne nedostatky a je prakticky 

nevymáhateľná.14  

                                                 
12 Podľa odhadov Health Policy Institute je až 33 nemocníc nadbytočných. 
13 Napríklad počet akútnych postelí na 1 000 obyvateľov klesol od roku 2002 do roku 2005 zo 6 na 5. 
14 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006, s. 511. 
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Reforme sa podarilo posilniť dostupnosť vysokošpecializovanej liečby kardiovaskulárnych 

a onkologických ochorení, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí v SR a posilnili sa platby 

zdravotných poisťovní na liečbu týchto ochorení. 

 

 

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

 

Cieľom MZ SR pri reformovaní činnosti rýchlej záchrannej služby bolo skrátiť časový 

interval medzi oznámením akútneho stavu a príjazdom zdravotníka. Existujúcu sieť 

záchraniek ministerstvo vyhodnotilo ako nedostatočnú a ich počet zvýšilo zo 110 na 259. 

Tento systém by mal zabezpečiť, že 77 % obyvateľov bude dosiahnuteľných do 10 minút.15 

 

 

ZMENY V LIEKOVEJ POLITIKE 

 

Vláda vo svojom programe deklarovala snahu znížiť podiel nákladov na lieky,16 ktorý je 

hradený zo zdravotného poistenia. K dosiahnutiu tohto cieľa pomohli uskutočnené opatrenia, 

ako zavedenie 20 Sk poplatku za recept, zmeny v spôsobe kategorizácie liečiv17 a zložení 

kategorizačnej komisie v prospech zdravotných poisťovní a zmeny v maržiach drahých 

liekov. Po zavedení týchto opatrení v roku 2004 došlo k poklesu výdavkov zdravotných 

poisťovní na lieky (o 4,3 %),18 ale hneď v roku 2005 sa trend otočil a výdavky opäť narástli 

(9,4 %).19  

 

 

POKRAČOVANIE V DEREGULÁCII A TRANSFORMÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH 

ZARIADENÍ 

 

                                                 
15 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006, s. 503. 
16 Podľa OECD Slovensko dáva na lieky a zdravotné pomôcky 46 % zo všetkých zdrojov v zdravotníctve. Na 
porovnanie: v Dánsku je to 12 %, vo Švajčiarsku 13 %, v Nórsku 15 %, v Nemecku 20 %, v USA 14 %. 
V absolútnom dolárovom vyjadrení na obyvateľa v členských krajinách OECD ide z verejných zdrojov na lieky 
viac ako na Slovensku iba vo Francúzsku, Nemecku a Luxembursku.  
17 Zavedenie fixného pomeru ceny lieku a doplatku po kategorizácii, častejšie kategorizácie, zavedenie 
dvojkolovej internetovej burzy ponúk cien zo strany dodávateľov, systém „fast track“ (zrýchlené uvedenie na trh 
liekov, ktorých cena je minimálne o 10 % nižšia ako najnižšia ponuka ceny pre príslušnú skupinu). 
18 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006, s. 504. 
19 Pažitný – Szalay – Szalayová – Maďarová, 2006, s. 504. 
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Nová úprava zákona o poskytovateľoch znížila právomoci komôr v obmedzovaní prístupu na 

trh poskytovateľov a zrušila verejnú sieť definovanú MZ SR.20 Povolenie na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti je nárokovateľné po splnení kvalifikačných predpokladov, 

požiadaviek na základe vybavenia materiálom a personálom a bezúhonnosti poskytovateľov. 

Zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou je možné získať súťažou na základe kvality 

poskytovanej starostlivosti a ceny. 

Dereguláciou a prechodom vlastníctva zdravotníckych zariadení na regióny sa vláda snažila 

zmeniť úlohu štátu v zdravotníctve z pozície vlastníka, manažéra a investora na pozíciu 

regulátora. Kým poskytovatelia primárnej ambulantnej starostlivosti, špecializované 

ambulantné zariadenia a lekárne boli už v roku 2001 v prevažnej miere odštátnené, zo 

všetkých lôžkových zariadení boli neštátne len tri (Zajac – Pažitný, 2002). 

Decentralizácia lôžkových zariadení sa začala v januári 2003 a decentralizované zariadenia 

zmenili právnu formu na neziskové organizácie.  

Ďalším krokom, ktorý sa má ukončiť do decembra 2006, je transformácia zdravotníckych 

zariadení, ktoré sú v pôsobnosti MZ SR a pri ktorých došlo k schváleniu vládou na akciové 

spoločnosti.21 Akciové spoločnosti sa riadia obchodným právom, majú právnu subjektivitu a 

samozrejme môžu tvoriť zisk. Na druhej strane, premena na akciové spoločnosti obmedzuje 

deficitné hospodárenie hrozbou konkurzu. Rovnako ako pri zdravotných poisťovniach sa aj 

pri nemocniciach predpokladá pozitívny vplyv zavedenia štandardnej trhovej právnej formy 

na efektivitu fungovania týchto subjektov. Korporatizáciou zároveň dochádza k pretrhnutiu 

závislosti od kapitálových výdavkov MZ SR.  

Možnosť exekúcie zdravotníckych zariadení od januára 2006 by mala iniciovať proces 

očistenia zdravotníctva od neefektívnych a nadbytočných kapacít, čo povedie k 

hospodárnejšiemu vynakladaniu verejných i súkromných zdrojov. 

 

 

ZÁVER 

 

Reforma zdravotníctva je najnegatívnejšie vnímanou reformou zo strany verejnosti. Dlhodobo 

nízka vnímaná kvalita poskytovaných služieb, kultúra neformálnych platieb a zavedenie 

                                                 
20 Len tí poskytovatelia, ktorí boli zaradení MZ SR do siete, mali právo na zmluvu so zdravotnou poisťovňou, 
a tie mali povinnosť ich kontrahovať. 
21 Podľa Health Policy Institue (Newsletter Into Balance 04/2006) je na Slovensku k marcu 2006 zo 74 nemocníc 
8 akciových spoločností, 29 neziskových organizácií, 30 príspevkových organizácií a 7 spoločností s ručením 
obmedzeným.  
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spoluúčasti vo forme poplatkov u lekára negatívne ovplyvňujú vnímanie tohto sektora 

verejnosťou. Odpor odbornej verejnosti bolo možné očakávať, nakoľko zmena systému 

výrazným spôsobom rozbila existujúce formálne a neformálne štruktúry a do systému vniesla 

prvok neistoty. Nedostatok financií v zdravotníctve v kombinácií so snahou ministerstva 

o zastavenie rastu zadlženosti vytvorili tlak na hospodárenie zdravotníckych zariadení, čo sa 

negatívne odzrkadlilo aj na mzdách lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Všeobecnému 

vnímaniu reformy zdravotníctva pravdepodobne neprospel ani spôsob komunikácie 

samotného ministra, ktorý časť občanov považuje za arogantný. V závere funkčného obdobia 

druhej vlády M. Dzurindu sa vystupňovali prejavy odporu voči reforme a časť lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov vstúpila do štrajku. Hlavným argumentom štrajkujúcich bola 

stagnácia platov v počas uplynulého volebného obdobia. Negatívne je vnímaná aj 

transformácia zdravotníckych zariadení a to najmä pre obavy zo skrytej privatizácie. Napriek 

tomu, že platy lekárov a zdravotníckych pracovníkov už vďaka reforme  neriadi centrálne 

ministerstvo, ale platové podmienky by sa mali individuálne dohadovať na 

úrovní jednotlivých zdravotníckych zariadení s  vedením, zaznamenala celá akcia čiastočný 

úspech, keď nakoniec došlo k dohode o plošnom zvýšením platov medzi odbormi 

a zástupcami fakultných nemocníc. Takémuto kompromisu zrejme vo veľkej miere pomohlo 

načasovanie štrajku tesne pred predčasné voľby.  

Napriek negatívnemu vnímaniu reformy širokou verejnosťou treba konštatovať, že sa vláde 

podarilo splniť prevažnú väčšinu zo zámerov uvedených v programovom vyhlásení. 

V uplynulom volebnom období sa v zdravotníctve vykonali zásadné zmeny a zadefinovali sa 

princípy, ktorými sa bude zdravotníctvo v nasledujúcich rokoch riadiť. Primárnou snahou 

vlády bola stabilizácia systému a implementácia zdravých ekonomických vzťahov. Súkromné 

zdroje v zdravotných poisťovniach, lekárňach a ambulanciách, ako aj možnosť legitímneho 

dosahovania zisku môžu odstrániť dlhodobý nedostatok kapitálu v tomto odvetví, čo môže 

pozitívne ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Razantné zmeny v takom komplexnom systéme, akým je zdravotníctvo, v kombinácii s citlivo 

vnímaným presunom vlastníckych práv, priniesli mnohé nečakané komplikácie a problémy. 

Reforme sa nepodarilo zásadným spôsobom obmedziť rozsah zdravotnej starostlivosti 

hradenej z povinného poistenia a rozsah garantovanej zdravotnej starostlivosti, preto stále 

neodráža reálne zdroje v systéme. Zatiaľ nedošlo ku katalogizácii a kategorizácii 

neprioritných diagnóz, na ktorých hradení by sa podieľal aj pacient. Tento politicky 

mimoriadne citlivý krok je nevyhnutným pokračovaním reformných krokov a napĺňaním 

rámca, ktorý zadefinovali reformné zákony. Rovnako sa nepodarilo významným spôsobom 
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obmedziť rast výdavkov na lieky. Ďalším nedostatkom súčasného stavu je skutočnosť, že 

poskytovateľ nie je za svoje chyby trestaný, ale práve naopak (chybný zákrok vytvorí potrebu 

ďalšej zdravotnej starostlivosti, ktorá predstavuje pre poskytovateľa ďalší príjem). Taktiež 

zatiaľ nefunguje efektívny systém monitorovania kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti, ktorý by občanom dodal informácie potrebné na rozhodnutie o výbere 

poskytovateľa.22 

Napriek tomu predstavujú reformné kroky posun správnym smerom – od socialistického 

nastavenia systému charakterizovaného nadprodukciou, nedostatkom kvality a výraznou 

korupciou, k diferencovanej zdravotnej starostlivosti založenej na zodpovednom prístupe 

jednotlivca k svojmu zdraviu.  
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22 Prvým krokom sú možno nedávno zverejnené rebríčky kvality poskytovateľov. 
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