
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov SLK so zástupcami VšZP konaného dňa 13 januára 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

1. platobné podmienky od 1.1.2015 
2. ŠAS  

 
Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov SLK a otvoril rokovanie. 
 
k bodu 1 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP navrhuje predĺženie platnosti zmlúv vo všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti do 31.3.2016 a v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, 
v závislosti od plnenia kritérií, do 31.3.2016 a do 31.3.2018. 
 
Zároveň uviedol, že vyberanie výkonov a požiadavka na ich úhradu nad rámec kapitácie nie 
je prijateľná, nakoľko vyvstáva otázka čo pokrýva „kapitácia“.  
 
Ing. Borovková predniesla stanovisko VšZP k požiadavkám SLK na úpravu cien. 
Uviedla, že predložené požiadavky sú nereálne nakoľko na mesačnej báze predstavujú 
zvýšenie o 2,5 mil. €, čo predstavuje 10 % navýšenie. 
 
Požiadavka „vykonávanie + úhrada za TOKS vo vekovej kategórii 50-55 rokov vo frekvencii 

1x ročne“ – VšZP v súčasnosti neuvažuje o realizácii navrhovanej požiadavky, nakoľko 

v súčasnosti uhrádza zdravotnú starostlivosť v súlade s platnou legislatívou.  

Požiadavka „vykazovanie a úhrada „delegovaného odberu“ lekárom VAS ( v súlade 

s Odborným usmernením MZ SR) ...kód 250x , cena = cene platby u ŠAS“ – výkony sú 

hradené v rámci kapitácie a VšZP v súčasnosti neuvažuje o ich hradení nad rámec kapitácie.  

Požiadavka  „projekt obezita – rozšírenie o vekovú kategóriu 3 – 18 rokov veku“ –  VšZP 
zaujme stanovisko až po vyhodnotení projektu, ktorý aktuálne beží vo vekovej kategórii 3 – 7 
rokov veku. Predpoklad k 1.7.2015.  
 
Požiadavka  „projekt rizikový poistenec“ – bude predmetom ďalších rokovaní 
  
Ing. Forai, MPH navrhol zástupcom SLK predĺženie platnosti prílohy zmluvy „Cena 
a podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti“ a prílohy zmluvy „Rozsah zdravotnej 
starostlivosti“ do 30.6.2015, nakoľko VšZP pristúpi v zmysle požiadavky SLK k zmene skupín 
vekových kategórií pre úhradu kapitácie (päťročné intervaly) a zavedie diferencované 
odmeňovanie poskytovateľov ambulantnej starostlivosti v závislosti od plnenia kritérií 
efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov liečby. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP zvýši ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
minimálne do výšky dojednaných cien s ostatnými zdravotnými poisťovňami. 
VšZP navrhuje na obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 nasledovné ceny za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť: 

 cena bodu za preventívny výkon vo výške 0,041 € v prípade, že poskytovateľ zasiela 
dávky cez ePobočku, 

 cena bodu za výkony v špecializovanej ambulantnej starostlivosti vo výške 0,0193 €, 



 cena bodu za výkony v špecializovanej ambulantnej starostlivosti vo výške 0,0194 €, 
v prípade, že poskytovateľ zasiela dávky cez ePobočku, 

 cena kapitácie u VLD: 
- vo vekovej kategórii od 19 rokov do 40 rokov vrátane vo výške 2,03 €, 
- vo vekovej kategórii od 41rokov do 50 rokov vrátane vo výške 2,03 €, 
- vo vekovej kategórii od 61rokov do 80 rokov vrátane vo výške 2,60 €, 
- vo vekovej kategórii od 81rokov a viac vo výške 2,78 €, 

 cena kapitácie u VLDD vo vekovej kategórii od 1roku do 5 rokov vrátane vo výške 4,70€, 

 cena kapitácie u GYN vo výške 1,21 € 
 
 
k bodu 2 
Zástupcovia SLK požiadali o prehodnotenie resp. možnosť rokovania k poskytovateľom ŠAS, 
s ktorými neplánuje VšZP pokračovať v zmluvnom vzťahu od 1.4.2015. 
 
 
   
v Bratislave, dňa 13.1.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová 
 
overila: Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 
 

 
 
  


