
Abstrakt 

 Vzhľadom na mnohé legislatívne zmeny v oblasti nemocenského poistenia v Českej 

a Slovenskej republike ku ktorým v súčasnosti dochádza, stojí za to analyzovať ich dopad 

a implikácie na spoločnosť. V dôsledku prepojeného vývoja nemocenského a zdravotného 

poistenia, je dôležité nazerať na tieto zmeny z historického, ale aj komparatívneho hľadiska.   

 Právna úprava zdravotného poistenia predstavuje v spoločnosti jednu z najviac 

preberaných pravých odvetví. Je to pochopiteľné vzhľadom na jej dopad na život každého z nás. 

Dalo by sa povedať, že doslova každý človek má nejaký názor na zdravotné poistenie. Niektoré 

aspekty reformy zdravotného poistenia v Slovenskej republike neprebehli úplne presne podľa 

plánu a výsledky reforiem preto prinášajú pobúrenie a zároveň spôsobujú otváranie pravidelnej 

celospoločenskej diskusie na túto tému. 

 Cieľom tejto práce je analýza najzaujímavejších aspektov nemocenského a 

zdravotného poistenia a ich reforiem v Českej a Slovenskej republike a pokus o identifikáciu 

ich kladov a záporov.   

 Popisujem dva alternatívne koncepty nemocenského a zdravotného poistenia. Systém 

sociálnej bezpečnosti v Spojenom kráľovstve je pre účel komparácie stručne priblížený a 

právny rámec National Health Service je prezentovaný ako alternatíva k miestnej koncepcií 

zdravotného poistenia. 

 Ďalší komparatívny príklad predstavuje Holandské Kráľovstvo,  ktoré po úspešnom 

vykonaní reforiem zdravotného poistenia, slúži ako príklad takmer ideálne fungujúceho 

systému, postavenom na trhových princípoch a orientácií na potreby pacienta s vynikajúcimi 

výsledkami, ktoré sú najlepšie v celej Európskej únii. 

 Okrem implementácie mimoriadne úspešnej reformy zdravotného poistenia v 

posledných desiatich rokoch, sa Holandsku podarilo dosiahnuť podobného úspechu 

v deväťdesiatych rokoch s reformou celej koncepcie nemocenského poistenia. Tieto reformy 

umožnili transformáciu Holandska, ako jedného z najviac zneužívaných systémov 

nemocenského poistenia na svete, na úplne nový koncept, ktorý slúži ako príklad v celej EÚ. 

 Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad najzaujímavejších komparatívnych hľadísk 

príslušných systémov so zameraním na pozitíva a slabosti hlavných reforiem, ktoré prebehli v 

minulosti. 

 Dopad reforiem je analyzovaný nielen z čisto právneho hľadiska, ale dôraz je kladený 

aj na ekonomické a širšie spoločenské implikácie vyplývajúce z týchto reforiem.  


