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Legislatívny rámec hodnotenia 

poskytovateľov na Slovensku

• Pripravuje MZ SR s odbornými spoločnosťami, 
zdravotnými poisťovňami a UDZS

• Vydávané formou Metodického pokynu MZ SR:

• Posledný platný 15. 10. 2013

• Kritéria selektívneho spôsobu uzatvárania zmlúv

• Zdravotná poisťovňa je povinná:
• Raz za 9 mesiacov zverejňovať materiálno-technické vybavenie 

poskytovateľa ZS a plnenie indikátorov kvality.

• Každý polrok zverejňovať cenové ponuky od konkurenčných poskytovateľov 
ZS spĺňajúcich kritériách.

• K 31.12. každého roka zverejňovať poradie poskytovateľov, podľa ktorého 
uzatvára poisťovňa zmluvy.
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Zdravotné poisťovne a hodnotenie 

poskytovateľov

• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od roku 2010)

• Rozdelené do 5 oblastí: A – E:
• A – D definujú typ zdravotnej starostlivosti

• E = ekonomické ukazovatele, je spoločná pre všetky predchádzajúce

• Union zdravotná poisťovňa, a.s. (od roku 2009) a údaje sú získavané:

• priamym zberom od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

• analýzou údajov z informačného systému zdravotnej poisťovne,

• prieskumom realizovaným v rámci poistného kmeňa.

• Dôvera zdravotná poisťovňa (od roku 2008 v spolupráci s odborníkmi, zástupcami 
poskytovateľov a Radou na hodnotenie)

• Hodnotenie z dvoch pohľadov:
• subjektívna spokojnosť pacientov a to formou dotazníkového prieskumu 

od poistencov, ktorí boli hospitalizovaní a 

• objektívne dáta o nemocnici na základe dát, ktorými poisťovňa 
disponuje.
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Iné hodnotenia poskytovateľov na 

Slovensku (1)

• INEKO (2015):

• Hodnotenie nemocníc v SR za obdobie 2011-

2014 na základe 130 kritérií podľa:

• spokojnosti pacientov (30 %)

• kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti (40 %)

• hospodárenia a transparentnosti (30 %)

• Sprievodca pôrodnicami (od roku 2011)
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Iné hodnotenia poskytovateľov na 

Slovensku (2): Hospital Benchmark

• Nástroj na meranie výkonností nemocníc, ktoré sa 
vedia porovnať s viac ako 120 nemocnicami vo svete

• Poslaním je zlepšiť výkonnosť poskytovateľov ZS na 
celom svete a dosiahnuť primerané náklady 
porovnaním nemocníc a analýzu rozdielov

• Hodnotia sa dve oblasti:
• Produktivita (organizačná efektívnosť) – 10 indikátorov

• Kvalita zariadení:
• Kvalita poskytovanej ZS (bezpečnosť, efektívnosť, údaje týkajúce 

sa pacienta)

• Spokojnosť pacientov

• Postavenie na trhu

• Finančné výsledky (ceny, náklady, príjmy, operatívne výsledky, 
produkcia, administratívny proces)
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Hodnotenie poskytovateľov Česká 

republika (1)

• Sledovanie kvality usmerňované MZ ČR

• Iniciatíva „Kvalita očami pacienta“:
• Garantom projektu MZ ČR

• Nadväzuje na iniciatívu WHO „Zdravie 21“

• Od roku 2007

• Hodnotenie na základe:
• Údajov ÚZIŠ

• Pacientského hodnotenia 50 indikátorov

• Zdravotnícke zariadenia rozdelené:
• Nemocnice a ústavy

• Psychiatrické liečebne

• Rehabilitačné ústavy

• Výsledkom je rating a slúži na orientáciu v zdravotníctve
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Hodnotenie poskytovateľov Česká 

republika (2)

• Projekt Efektívní nemocnice
• HealthCare Institute o.s.

• Cieľom zostavenie rebríčku nemocníc (fakultné, 
krajské a mestské nemocnice)

• Od roku 2006

• Každoročne zapojených cca 120 000 pacientov a 
zamestnancov nemocníc

• Sledované oblasti:
• Spokojnosť pacientov (33%): dotazník s 34 indikátormi 

• Spokojnosť zamestnancov (33%)

• Finančné zdravie (33%)

• Verejné hodnotenia: www.doktoronline.cz; 
www.cpzp.cz
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Skúsenosti zo zahraničia

Nemecko (1)

• Legislatíva, spôsob usporiadania a organizácia 
zdravotníctva v Nemecku považujú kritéria kvality a ich 
pravidelné hodnotenie sa jeho samozrejmú súčasť. 

• Prioritné platobné mechanizmy používane v systéme 
(DRG) sú postavené na sledovaní medicínskych 
ukazovateľov kvality.

• Platitelia zdravotnej starostlivosti (poisťovne) 
dodržiavanie dohodnutých kritérií kvality majú ako 
zmluvnú podmienku, pravidelne plnenie týchto kritérií 
vyhodnocujú.

• Sledovaniu a hodnoteniu kvality zdravotnej starostlivosti 
sa venujú nezávislé inštitúty. zverejňované výsledky 
využívajú štátne inštitúcie, poisťovne a pacienti. 
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Skúsenosti zo zahraničia

Nemecko (2)

• BQS – Inštitút pre kvalitu a bezpečnosť pacientov:
• Cieľom je stanoviť spoločne dohodnuté kritéria kvality, ktoré 

budú akceptovať všetci účastníci systému

• Pacientsky portál – hodnotenie zariadení:
• Hodnotené oblasti: medicínska kvalita, bezpečnosť pacienta, 

spokojnosť pacienta, celková spokojnosť

• Údaje vychádzajú zo súborov anonymizovaných údajov 
poskytovaných a spracovávaných priamo lekármi a pacientmi

• Sprievodca nemocnicami Porýnia:
• hodnotenia kvality sú postavené na kritériách kvality 

vydaných práve BQS

• Verejné portály venujúce sa zdravotnej starostlivosti

• Súkromné hodnotiace spoločnosti (elitné hodnotenia)
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Skúsenosti zo zahraničia

Maďarsko

• Ukazovateľ 2008 (zanikol v roku 2010)

• Vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotným poistením

• Hodnotenie vychádzalo z administratívnych dát 
a nemocničných dotazníkov. 

• Obsahoval ukazovatele, ktoré definovali súbor 
vnútorných a vonkajších charakteristík poskytovateľov 
a procesov poskytovateľov, ktoré boli premietnuté do 
výsledkov spokojnosti pacienta:
• 314 ukazovateľov rozdelených do 11 skupín

• Údaje boli uvedené podľa jednotlivých nemocníc

• Údaje poskytlo 80% inštitúcií
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Nedostatky v hodnotení 

poskytovateľov na Slovensku

• Vstupné údaje vykazujú vysokú mieru chybovosti a ich 
validita je v praxi neoveriteľná

• Metóda štandardizácie výpočtu indikátorov vedie k 
skresľovaniu interpretovaných výsledkov

• Vzájomná porovnateľnosť poskytovateľov v 
jednotlivých špecializačných odboroch je značne 
limitovaná

• Súčasný rozsah a pokrytie indikátorov je nedostatočné 

• Pre oblasť indikátorov priniesť návrh vo forme 
hodnotenia poskytovateľov použitím vyšších metód 
rozhodovania
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Cieľom analýzy

• Vytvoriť podklad pre metodiku hodnotenia 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so zameraním 
na ústavnú zdravotnú starostlivosť (nemocnice) s 
využitím vyšších metód rozhodovania

• Doplnkovým cieľom je iniciovanie diskusie na tému 
presnejšieho a transparentnejšieho hodnotenia 
nemocníc pre rôznych účastníkov v systéme:
• Tvorcu zdravotnej politiky

• Zdravotné poisťovne

• Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

• Pacientov

• Odborné spoločnosti a iné
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Použitá metodika pri hodnotení:

Analýza obalu dát (DEA - Data Envelopment

Analysis)

• Vyhodnocovanie efektívnosti organizácií:

• produkujú rôznorodé výstupy pomocou veľkého 
množstva rôznych vstupov, 

• nedisponujú dostatkom informácií o cenách výrobných 
faktorov alebo produktov/služieb

• Najpoužívanejšia metóda pri hodnotení technickej 
efektívnosti poskytovateľov ZS

• Vychádza z predpokladu, že dôležitou podmienkou 
zvyšovania výkonnosti produkčných jednotiek je 
meranie ich efektívnosti a identifikácia zdrojov 
neefektívnosti
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Použitá metodika pri hodnotení:

Analýza obalu dát (DEA - Data Envelopment

Analysis)

• Výhody:
• nie sú striktne definované predpoklady na výrobnú 

technológiu,

• uvažuje s viacerými faktormi vplývajúcimi na efektivitu celej 
jednotky, tak na strane vstupov ako aj na strane výstupov,

• faktory môžu byť v rôznych jednotkách a nemusia byť vo 
finančnom vyjadrení,

• použitie pre sektor zdravotníctva, kde je nedokonalé 
konkurenčné prostredie.

• Nevýhody:
• nie je možné účinne eliminovať negatívne dopady 

náhodných chýb, chýb v meraní alebo nedokonalých dát, 
na meranie efektívnosti,

• vysoká miera subjektívnosti.
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Použitá metodika pri hodnotení

Analýza obalu dát (DEA - Data Envelopment

Analysis)

• Rozdelenie podľa orientácie na vstupy alebo výstupy
• modely orientované na vstupy (input-oriented models) –

v prípade neefektívnej jednotky navrhuje redukciu 
množstva vstupu pri zachovaní množstva výstupu,

• modely orientované na výstupy (output-oriented models) –
v prípade neefektívnej jednotky navrhuje zvýšenie 
množstva výstupu pri zachovaní množstva vstupu,

• aditívne, resp. odchýlkové modely (additive, slack-based
models) – kombinácia oboch predchádzajúcich prístupov. 

• Rozdelenie podľa charakteru výnosov z rozsahu:
• CCR model – konštantné výnosy z rozsahu 

• BCC model – variabilné výnosy z rozsahu 
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Použitý model DEA pri meraní 

technickej efektívnosti nemocníc

• model orientovaný na vstupy

• výstup, t. j. dopyt po zdravotnej starostlivosti, nie 

je možné ovplyvniť,

• manažment poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti je schopný regulovať a ovplyvňovať 

objem vstupov a ich vhodnú kombináciu

• Výpočet pre oba typy CCR-I aj BCC-I

• Do hodnotenia nemocníc vstupovali výsledky 

technickej efektívnosti BCC-I modelu 
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Použitá metodika na výber 

nemocnice: Fuzzy Logika

• Termín odvodený z teórie fuzzy
(nezreteľných) množín

• Schopnosť matematicky podchytiť 
informácie vyjadrené slovne

• Pomocou fuzzy množín sa zisťuje ako 
veľmi prvok do množiny patrí alebo nie 
pričom je z intervalu 0; 1 , kde platí, že 0 
a 1 sú hraničné hodnoty rovnako ako 
v prípade klasickej teórie množín
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Použitá metodika na výber 

nemocnice: Fuzzy Logika

• Výhody:

• práca s protirečivou a nepresnou informáciou,

• ľahká zrozumiteľnosť – vhodná reprezentácia znalostí,

• jednoduchší a rýchlejší návrh,

• modulárnosť riešenia – možnosť meniť pravidlá bez 
nutnosti prepracovať celý systém,

• robustnosť návrhu.

• Nevýhody:

• vysoká výpočtová náročnosť (nie tak vážna),

• miera subjektivizmu.
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Použitá metodika na výber 

nemocnice: Fuzzy Logika

1. Fuzzifikácia znamená prevedenie reálnych 
premenných na jazykové premenné. 

2. Fuzzy interferencia definuje chovanie 
systému pomocou pravidiel typu na jazykovej 
úrovni, ktoré vyhodnocujú jednotlivé 
premenné. Každé pravidlo má svoju váhu.

3. Defuzzifikácia prevádza výsledné hodnoty 
fuzzy interferencie na reálne hodnoty.
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Výsledky analýzy modelovej 

situácie: Zadanie a výber kritérií

• Žena, prvorodička, bývajúca v Hlohovci, sa 
potrebuje rozhodnúť, do ktorej z nemocníc v jej 
okolí je pre ňu najlepšie ísť rodiť.

• Zdrojom dát vstupujúcich ako kritéria do 
hodnotenia:
• Kritérium1 - Technická efektívnosť (výsledky DEA 

model BCC-I)

• Kritérium2 - Novorodenecké oddelenie

• Kritérium3 - JIS Pediatrická

• Kritérium4 - Cena za pôrod

• Kritérium5 - Počet pôrodov za rok na lekára

• Kritérium6 - Frekvencia cisárskeho rezu
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Výsledky analýzy modelovej 

situácie : Technická efektívnosť

• Vstupné dáta za 47 nemocníc za roky 2005 – 2009

• Zdroj údajov NCZI

• Vstupy:
• výrobný faktor práca (počet lekárov a sestier) a 

• výrobný faktor kapitál (priemerný počet postelí).

• Výstupy:
• počet ukončených hospitalizácií a

• počet ošetrovacích dní.

• Výsledky:

06. 05. 2016 22

Model Miera efektívnosti / Vstupy Max hodnota Min hodnota
Priemerná 

hodnota

CCR-I

Miera efektívnosti 100% 62% 88%

Lekári 310 2 67

Sestry 800 8 207

Priemerný počet postelí 1 279 37 381

BCC-I

Miera efektívnosti 100% 76% 93%

Lekári 391 3 73

Sestry 1 010 11 224

Priemerný počet postelí 1 616 50 412



Výsledky analýzy modelovej 

situácie: Výber nemocnice

Nemocnica
Výsledok 

(body)

Výsledok 

(%)

Slovné 

hodnotenie

Fakultná nemocnica Nitra 40 67% Skôr áno

Fakultná nemocnica Trnava 36 60% Skôr nie

FNsP Nové Zámky 40 67% Skôr áno

Nemocnica A. Wintera Piešťany 27 45% Určite nie

NsP Svätého Lukáša Galanta 42 70% Skôr áno

Nemocnica s poliklinikou n.o. Levice 42 70% Skôr áno

NsP Dunajská Streda 40 67% Skôr áno

Nemocnica Topoľčany n.o. 34 57% Skôr nie

NsP Skalica 38 63% Skôr nie
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Záver

• Na Slovensku chýba v hodnoteniach nemocníc 
vyhodnocovanie technickej miery nemocnice

• Pre rozhodovanie sa o nemocnici je potrebné 
použiť metodiku, ktorej výsledok je zrozumiteľný 
všetkým účastníkom systému

• Chýba použitie vyšších, moderných metodík pri 
samotných hodnoteniach

• Navrhnutá metodika môže slúžiť ako podklad pre 
zdravotné poisťovne, ÚDZS, poistencov a iné 
odborné spoločnosti

• Čiastočná prenositeľnosť metodiky na hodnotenie 
aj ostatných typov zdravotnej starostlivosti

06. 05. 2016 24


