
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov SLK so zástupcami VšZP konaného dňa 18. augusta 
2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

platobné podmienky od v treťom  štvrťroku 2015 
 

 
Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov SLK a otvoril 
rokovanie. Úvodom  generálny riaditeľ potvrdil, prijatie návrhov SLK na úpravu 
cenových podmienok nakoľko však boli poslané až v deň rokovania, tak  pre krátkosť 
času neboli  podrobne analyzované.  Napriek tomu však generálny riaditeľ VšZP 
požiadal o spresnenie zdrojov najmä v prílohe zameranej na porovnanie cien 
v neurológii, nakoľko niektoré údaje v predloženom návrhu sú nepravdivé 
a zavádzajúce.  Následne odovzdal slovo prezidentovi SLK 

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK, spresnil, že materiál poslala SLK  nakoľko sa na 
minulých stretnutiach zaviazala, že bude tiež hľadať možnosti na financovanie ich 
požiadaviek. Zároveň podotkol, že SLK chce odborne participovať na optimalizácii 
siete ŠAS a j prvého kontaktu.   
 
Generálny riaditeľ VšZP podotkol, že oveľa významnejší zdroj na dofinancovanie 
ambulantnej starostlivosti VšZP vidí v neefektívnom predpisovaní liekov, kde je 
potenciál úspory takmer 250 mil. €. Zároveň podotkol, že rokovanie sa týka 
financovania tretieho štvrťroku 2015 a ostatné návrhy na ďalšie obdobia navrhol 
prebrať v užších pracovných skupinách.  
 
Návrhy VšZP na tretí štvrťrok sú rovnaké ako boli navrhnuté  k 1.7.2015 na 
pracovnom stretnutí so SLK, ktoré sa uskutočnilo 16.6.2015 a sú uvedené v overenej 
zápisnici. Nakoľko od 1.7. 2015 nedošlo k dohode a cenove podmienky  neboli prijate 
zo strany SLK a zároveň ďalšie rokovanie sa uskutočnilo až 18.8. 2015, tak ako 
ústretový krok VšZP ponúka možnosť uzatvorenia navrhnutých cenových podmienok 
od 1.8.2015, v prípade ak  SLK odsúhlasí tento návrh najneskôr  do 25.8.2015.  
 
V prípade ak SLK neodsúhlasí navrhované cenové podmienky  do uvedeného 
termínu (25.8.2015), VšZP  pre krátkosť času a nutnosti zverejniť dodatok  nemôže  
uzavrieť dodatky od 1.8.2015. 
 
 Ing. Marcel Forai, MPH, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
Termín ďalšieho rokovania si VšZP a SLK dohodne následne. 
 
 
V Bratislave, dňa 18.8.2015 
 



 
zapísala:  MUDr. Beata Havelková, MPH., vedúca odboru ZaR 
 
overila: Ing. Antónia Borvková,  riaditeľka sekcie nákupu ZS 
 
overil:   Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ 
   

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK  


