
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov SLK so zástupcami VšZP konaného dňa 3. júna 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

platobné podmienky od 1.7.2015 
 

 
Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov SLK otvoril rokovanie 
a odovzdal slovo zástupcom SLK. 
 
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK, predstavil novú predsedníčku zdravotného výboru 
MUDr. Editu Hlavačkovú. 
 
MUDr. Marian Kollár uviedol, že SLK zaslanými požiadavkami na úpravu cenových 
podmienok od 1.7.2015 požadujú celoplošné zvýšenie o 25 – 30%. Zároveň uviedol dôvody 
požiadaviek, ktorými sú výpadok príjmov lekárov z titulu zrušenia  poplatkov vrátane 
poplatkov za prednostné vyšetrenie, neakceptácia zníženia rozpočtu v segmente 
zdravotníctvo. V záujme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť k spokojnosti pacientov 
považujú rokovanie s poisťovňami za nástroj na vývin tlaku na zvýšenie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.   
 
Ing. Marcel Forai, MPH, uviedol, že požiadavka zvýšenia úhrad za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť vo výške 30 % z titulu zrušenia  poplatkov, vrátane poplatkov za prednostné 

vyšetrenia, u lekárov je nereálna a predstavuje čiastku 100 mil. €. O takomto výpadku 

príjmov  nikdy nehovorili ani samotní lekári a ich odhady za poistencov všetkých zdravotných 

poisťovní boli vo výške cca 20 mil. €.  Navyše, VšZP má informácie z NCZI, podľa ktorých 

priemerné poplatky v ambulanciách špecialistov predstavovali len 3,8% z celkových príjmov 

od zdravotných poisťovní. Požiadavka na 30% kompenzáciu zrušených poplatkov je v tomto 

kontexte absolútne neprijateľná a neobhájiteľná. 

Ing. Marcel Forai, MPH v kocke predstavil model úpravy cenových podmienok. Uviedol, že 
vzhľadom k tomu, že SLK nepožiadala o rokovanie v skoršom termíne a pracovné stretnutia 
k modelu prebiehali len so zástupcami ZDRAVITA, bude návrh modelu následne zaslaný 
SLK. Vzhľadom k zásadnej zmene v platobných podmienkach vyzval zástupcov SLK k jeho 
preštudovaniu a zaslaniu stanoviska v čo najkratšom termíne.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH predstavil návrh VšZP k zmluvným vzťahom od 1.7.2015. VšZP 
navrhuje dohodnúť cenové podmienky do 30.9.2015 s úpravami, ktoré predstavujú 
kumulatívne 16% navýšenie celkových úhrad za ZS v segmentoch VAS a ŠAS  
prostredníctvom úpravy cenových podmienok v priebehu jedného roka (kumulatívne 
navýšenie 16 % - k dátumu 1.4.2016) v porovnaní s obdobím pred 1.7.2015 v nasledovnom 
časovom rozložení: 

 k 1.7.2015 → nárast o 4% oproti celkovým úhradám pred 1.7.2015 za jednotlivé 
segmenty VAS a ŠAS, 

 k 1.10.2015 → ďalší nárast o 4% a kumulatívne nárast o 8% oproti úhradám pred 
1.7.2015 podľa dohodnutých podmienok 

 k 1.4.2016  → ďalší nárast o 8% a celkovo nárast o 16% v porovnaní s celkovými 
úhradami pred 1.7.2015 za jednotlivé segmenty VAS a ŠAS za podmienky zvýšenia 
zdrojov zo štátneho rozpočtu.  

 



Priemerné 16 % zvýšenie platieb v priebehu jedného roka znamená nadpriemernú úpravu aj 
oproti iným odvetviam v národnom hospodárstve a v histórii poisťovne k takémuto zvýšeniu 
ešte nikdy nedošlo. 
 
 
Zástupcovia SLK uviedli, že neočakávajú, že VšZP má zdroje na zvýšenie cien o 25 – 30%. 
Nevedia si však predstaviť zvýšenie len o navrhovaných 16%. Poukázali na to, že chcú 
zvýšené finančné prostriedky predovšetkým na prevádzku ale aj na zvýšenie ceny práce 
sestier a lekárov. Požadujú, aby neboli rozdiely v platoch medzi sestrami v štátnych 
a súkromných zariadeniach. Poukázali na absenciu štandardov v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že poslaním VšZP je zabezpečiť svojim poistencom kvalitnú 
zdravotnú  a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom k uvedenému položil zástupcom 
SLK otázku týkajúcu sa ďalšieho postupu SLK v prípade, že nedôjde k dohode.  
 
MUDr. Marian Kollár uviedol, že nepredpokladá súhlas s navrhovaným 16% navýšením. 
K otázke ďalšieho postupu uviedol, že SLK má pripravené kroky ako riešiť situáciu. Zároveň 
deklaroval, že SLK nevtiahne do tohto procesu pacienta a bude pacientom poskytovať 
zdravotnú starostlivosť naďalej. Upozornil, že situácia je iná ako v roku 2011. 
 
Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že v zmysle platnej zmluvy ak do 30.6.2015 nedôjde k 
dohode o cenových podmienkach od 1.7.2015, nasledujúce dva mesiace sa pokračuje s 
cenami, ako doteraz. Ak počas dvoch mesiacov nedôjde k dohode, po ich uplynutí  nasleduje 
30-dňová výpovedná lehota pred vypovedaním zmluvy. 
  
 
V prípade, ak by nedošlo k dohode a PZS, ktorých zastupuje SLK by VšZP vypovedali 
zmluvy a došlo by k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, poisťovňa bude 
adekvátne reagovať. To znamená, že v záujme zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
a eliminovania možnej hrozby poškodenia zdravia u poistencov, VšZP otvorí sieť a 
prehodnotí doterajšie žiadosti o zazmluvnenie. Ing. Marcel Forai, MPH, zároveň upozornil, že 
VšZP má povinnosť zabezpečiť svojim poistencom kvalitnú a dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a preto v prípade hrozby nezmluvného vzťahu pristúpi k ich informovaniu 
a zabezpečeniu ZS novými poskytovateľmi. 
 
 
Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že ak pacient nepocíti prípadnú nedohodu zmluvných strán, 
tak ako to deklaruje SLK, je VšZP prístupná k hľadaniu ďalších riešení.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
Termín ďalšieho rokovania si VšZP a SLK dohodne následne. 
 
 
V Bratislave, dňa 3.6.2015 
 
 
zapísala:  Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
 
 
 
overil:   Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ 
   

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK  


