
Resumé

Sloboda voľného pohybu osôb z pohľadu koordinácie zdravotného poistenia migrujúcich 

osôb v krajinách EÚ

Cieľom tejto práce je podať ucelený výklad základných práv, ktoré priznáva Európska 

Únia  svojim  občanom  v oblasti  zdravotnej  starostlivosti  predovšetkým  prostredníctvom 

koordinačných nariadení. Sústreďuje sa na špecifické situácie osôb, ktoré vycestujú do iného 

členského  štátu,  či  už  prechodne  alebo  trvalo,  a ich  možnosti  prístupu  k  zdravotnej 

starostlivosti v inom štáte, ako je štát poistenia. Ďalej sa venuje systémom, ktoré uplatňujú 

jednotlivé členské štáty medzi sebou k efektívnej realizácii týchto práv a výklad príslušných 

ustanovení koordinačných nariadení Súdnym dvorom Európskej Únie. 

Práca je tematicky členená na tri časti, pričom prvá úvodná časť obsahuje tri kapitoly 

venujúce  sa  základnej  terminológii  a vysvetľuje  pojmy  súvisiace  s úpravou  zdravotného 

poistenia v EÚ ako sú sociálna politika, sociálne právo a sociálne práva, voľný pohyb osôb, 

sociálne  zabezpečenie  a napokon  zdravotné  poistenie  a zdravotná  starostlivosť.  Historický 

vývoj  sociálnej  politiky v EÚ rozpracovaný v kapitole  druhej  pomáha  utvárať  povedomie 

o pozadí, ktoré stojí za terajšou podobou ako sociálnej politiky, tak i jednotlivých sociálnych 

práv. Tretia kapitola hlbšie rozpracováva voľný pohyb osôb, predstavujúci základný pilier 

k umožneniu  migrovaniu  osôb  medzi  krajinami  EÚ  a napokon  i čerpaniu  zdravotnej 

starostlivosti v týchto štátoch.

Druhá časť práce obsahujúca jedinú (štvrtú) kapitolu sa zameriava na rozlíšenie pojmu 

harmonizácie  a pojmu  koordinácie  a vysvetlenie  dôvodov,  prečo  sa  v oblasti  sociálneho 

zabezpečenia uplatňuje práve koordinácia. Uvádza všeobecné princípy koordinácie, ktoré sa 

vzťahujú  na  celú  oblasť  sociálneho  zabezpečenia.  Rozlišuje  vecnú,  osobnú  a územnú 

pôsobnosť koordinácie z dôvodu určenia, či konkrétna situácia, osoba, či krajina spadá pod 

koordináciu  upravenú  Nariadením  č.  1408/71,  Nariadením  č.  883/04  a ich  vykonávacími 

nariadeniami.

Tretiu  a poslednú časť práce považujem za ťažisko práce,  pretože sa už konkrétne 

zameriava  na  zdravotné  poistenie  a jeho  úpravu  v koordinačných  nariadeniach.  Obsahuje 

piatu kapitolu zaoberajúcu sa nárokmi na vecné a peňažité dávky, ktoré plynú jednotlivým 

skupinám  migrujúcich  osôb  z koordinačných  nariadení.  Rovnako  obsahuje  aj  špecifický 

prípad  poskytnutia  zdravotnej  starostlivosti  a tým  je  cielené  vycestovanie  za  zdravotnou 

starostlivosťou, ktorej aspekty sú určené najmä judikatúrou SD EÚ.



Šiesta a posledná kapitola určuje postup jednotlivých inštitúcii pri uplatňovaní práv plynúcich 

zo zdravotného poistenia a keďže administratívny postup pri vecných a peňažných dávkach je 

rozdielny, systematicky sa člení na dve podkapitoly a vecne vyčerpáva tému spracovávanú 

v tejto diplomovej práci.


