
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 19. marca 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

platobné podmienky od 1.4.2015  
 

Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ANS a otvoril rokovanie. 
 
MUDr. Petko uviedol, že ANS sa rozšírila o nových členov, v súčasnosti združuje 66 
poskytovateľov, ktorí sú členmi ANS. Zároveň upozornil na zhoršujúcu sa situáciu 
v zadlžovaní nemocníc, najmä voči sociálnej poisťovni. Uviedol, že vďaka VšZP, ktorá ako 
jediná nastavila zvýšenie cien už od 1.1.2015, dokázali zmierniť dopad legislatívnej úpravy 
platov lekárov a zdravotníckych pracovníkov. 
 
Ing. Forai, MPH s poukazom na list, ktorý bol zaslaný všetkým ÚZZ, uviedol, že ak 
poskytovateľ preukáže a predloží zmluvné ceny s ostatnými poisťovňami, ktoré sú v rovnakej 
výške resp. vyššie ako ceny VšZP, VšZP poskytovateľovi upraví od 1.4.2015 ceny 
nasledovne: 

 cena UH sa zvýši nie o 20 €, ale o 40 € vo všetkých internistických odboroch 
a odboroch, u ktorým nie je hradený „BON“ , 

 cena OD sa zvýši nie o 2,50 €  ale o 5 € v psychiatrických nemocniciach,  

 zvýši sa príplatok k cene UH na OAIM, 

 zvýši sa príplatok k cene UH BON nie o 100 €, ale o 200 €, 

 zvýši sa cena za balíčkové TEP nie o 100 €, ale o 200 €.  
 
MUDr. Petko uviedol, že ANS má plánované rokovania s ostatnými poisťovňami 25.3.2015. 
Poukázal na podpísané Memorandum s poisťovňou Union o zvýšení cien v prípade, že budú 
štátom uvoľnené dodatočné zdroje na vykrytie nárastu platov lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov. Zároveň uviedol, že najhoršie cenové podmienky majú poskytovatelia 
nastavené s poisťovňou Dôvera. 
  
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP vzhľadom k súčasnej situácií, navrhuje predĺženie platnosti 
zvýhodnených platobných podmienok dohodnutých na obdobie 1. štvrťroka 2015 na obdobie 
do 30.6.2015.   
 
MUDr. Petko požiadal o čas na vyjadrenie sa k navrhovaným platobným podmienkam do 
26.3.2015.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP pripraví dodatky k zmluvám po predložení stanoviska ANS. 
 
V Bratislave, dňa 19.3.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 


