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ZÁPIS 

z rokovania zástupcov SLK so zástupcami VšZP konaného dňa 21. júla 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: platobné podmienky od 1.7.2015 
 
Ing. Forai, MPH generálny riaditeľ privítal zástupcov SLK, otvoril rokovanie a odovzdal slovo 
SLK.  
 
MUDr. Kollár, prezident SLK, uviedol, že pre SLK sú navrhované platobné podmienky 
neprijateľné. Uviedol, že chcú ponúknuť pre pacientov skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. 
Navrhujú manažovanie pacienta tzn. objednávanie pacientov na dohodnuté termíny bez 
úhrady, pričom by chceli mať predmetné manažovanie hradené od poisťovne.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že nakoľko SLK nepredložila konkrétny návrh požadovaných zmien, 
navrhuje, aby sa podrobné požiadavky riešili najprv v pracovných skupinách a následne boli 
prerokované na spoločnom stretnutí. 
 
Zástupcovia SLK vyjadrili súhlas s prerokovaním návrhov v pracovných skupinách. Zároveň 
uviedli, že ich cieľom sú reálne ceny na ambulanciách. V súčasnosti pracujú na cenníkoch 
podľa jednotlivých odborností. Vyjadrili sa, že nechcú koeficienty efektívnosti, ktoré navrhuje 
VšZP.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP zaviedla diferencované odmeňovanie a s tým súvisiace 
koeficienty efektívnosti s cieľom získať finančné prostriedky z efektívnejšieho vynakladania 
zdrojov na lieky resp. na výkony SVLZ a tieto smerovať na zvýšenie prostriedkov pre lekárov, 
poskytovateľov ZS. 
Na porovnanie uviedol, že v ČR vynakladajú v priemere na jedného pacienta o 60% menej 
zdrojov na lieky aj napriek tomu, že v SR sú lieky lacnejšie. Český občan sa dožíva v plnom 
zdraví vyššieho veku ako občan SR.  
Cieľom VšZP je, aby bol príjemcom vyšších finančných prostriedkov predovšetkým lekár 
a nie distribučné firmy, výrobcovia liekov resp. laboratórne SVLZ. 
Zástupcovia VšZP vyzvali zástupcov SLK ku konkrétnym návrhom ako nájsť zdroje. Zároveň 
uviedli, že v prípade dosiahnutia spotreby liekov na pacienta na úroveň spotreby v ČR, čo 
predstavuje úsporu cca. 300 mil. ročne, VšZP nemá problém ušetrené zdroje posunúť 
smerom k lekárom. 
Zástupcovia SLK uviedli, že VšZP má chorejších pacientov a preto má vyššiu spotrebu 
liekov. 
Zástupcovia VšZP na margo chorejších pacientov uviedli, že nakoľko je definovaná denná 
dávka liečiva, náklady nezvyšuje počet vyšetrených pacientov ale zvyšovanie dennej dávky. 
   
Ing. Forai, MPH upozornil, že aj napriek tomu, že VšZP zaviedla koeficienty efektívnosti od 
1.7.2015, výška KEF, vrátane štruktúry a váh KEF, sa stane premennou, tzn. výška úhrady 
bude závislá od plnenia dohodnutých pravidiel (preskripcia, indikovanie výkonov SVLZ, 
nákladovosť na pacienta,..) až po vzájomnej dohode, ktorá bude písomne 
odsúhlasená a potvrdená zástupcami VšZP a SLK. 
 V súčasnosti VšZP zvýšila prostredníctvom koeficientov efektívnosti, finančné prostriedky 
o 4% všetkým poskytovateľom okrem mandantov SLK,  ktorí s návrhom nesúhlasili.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP predložila návrh platobných podmienok všetkým PZS do 
30.9.2015. Upozornil na nepriaznivú situáciu a poukázal na to, že v prípade, neprijatia 
zákona o zvýšenej úhrade štátu na zdravotné poistenie za poistencov štátu budú zvýšené 
zdroje späť vzaté ústavným zdravotníckym zariadeniam. 
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Ing. Forai, MPH vyzval zástupcov SLK, aby písomne formou mailu predložili svoje 
požiadavky, návrhy na skvalitnenie poskytovanej ZS.  
Zároveň uviedol, že VšZP súhlasí s možnosťou pilotných projektov do budúcnosti, musí však 
vedieť o konkrétnych návrhoch SLK. 
 
Zástupcovia SLK sa vyjadrovali k téme hradenia USG výkonov v gynekológii, pričom uviedli 
dva návrhy úhrady týchto výkonov. Navrhujú hradiť len preventívne USG výkony, pričom by 
si ostatné USG výkony hradili pacientky, alebo navrhujú hradiť všetky USG výkony 
v rovnakej výške resp. stanoviť , ktoré konkrétne výkony bude hradiť poisťovňa. Nesúhlasia, 
aby rovnaký USG výkon bol hradený dvoma rozdielnymi cenami. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP prevenciu dlhodobo podporuje a preto aj výkony súvisiace 
s prevenciou uhrádza vo vyšších cenách. 
 
Zástupcovia SLK uviedli, že chcú hľadať zdroje vo všetkých  segmentoch ZS tak, aby boli 
zdroje na ambulanciu vo výške 8 -9 tis. € mesačne v závislosti od odbornosti. Uviedli, že 
chcú hľadať zdroje napr. v dialýzach, pracoviskách SVLZ, vo farmácii a pod. 
Zároveň uviedli, že mesiac júl a august 2015 chcú využiť na predloženie konkrétnych 
návrhov a požiadaviek na platobné podmienky. 
  
Ing. Forai, MPH opätovne vyzval zástupcov SLK k predloženiu konkrétnych požiadaviek. 
VšZP čaká na konkrétne návrhy zo strany SLK, ktoré by požadovali premietnuť do zmlúv. 
Vzhľadom k tomu, že je vysoký dátum - 21.7.2015, a zo strany SLK neboli predložené 
konkrétne návrhy na zmenu platobných podmienok, VšZP sa nemá k čomu vyjadriť. 
 
Zástupcovia SLK uviedli, že v mesiaci júl 2015 chcú pokračovať v starých cenách platných 
k 30.6.2015 a v mesiaci august chcú rokovať o nových cenových podmienkach.  
Zároveň uviedli, že majú nové návrhy, ktoré ešte nepredložili a predložia ich VšZP v termíne 
do 3.8.2015.  
 
Záver za SLK : s návrhom dodatku VšZP od 1.7.2015 nesúhlasia, mandanti SLK pokračujú 
v starých cenách. Nové požiadavky navrhujú prerokovať na rokovaní po 10.8.2015. 
 
Ing. Forai, MPH poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
v Bratislave, dňa 21.7.2015 
  
zapísala:  Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS VšZP 
 
overila: Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS VšZP 
 
overil:   Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP 
   

MUDr. Kollár, prezident SLK  


