
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 13. mája 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 platobné podmienky  
 výsledok hodnotenie splnenia podmienok 
 

Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ANS a otvoril rokovanie. 
 
Ing. Forai, MPH objasnil metodiku prehodnoteného posudzovania splnenia podmienok, ktorá 
spočíva predovšetkým v hodnotení dojednania rovnakých resp. vyšších cien za ukončené 
hospitalizácie / ošetrovacie dni  cez kôš finančných prostriedkov tzn. priemerné mesačné 
počty UH/OD vo VšZP (priemer roka 2014) sa prenásobia cenami dojednanými z ostatnými 
zdravotnými poisťovňami. Podmienka sa považuje za splnenú ak za rovnaký počet UH/OD 
by uhradili iné zdravotné poisťovne rovnakú resp. vyššiu celkovú sumu v €. 
 
Ing. Forai, MPH skonštatoval, že po vyhodnotení splnenia podmienok uvedeným spôsobom,  
27 poskytovateľov, z toho 13 členov ANS, splnilo podmienky pre priznanie zvýhodnených 
cien za UH / OD od 1.5.2015 do 30.6.2015. Zároveň uviedol, že systém je otvorený 
a v prípade, že poskytovateľ dojedná vyššie resp. rovnaké ceny za UH / OD s inými 
zdravotnými poisťovňami, VšZP zazmluvní zvýhodnené cenové podmienky aj od 1.6.2015. 
Uviedol, že poskytovatelia môžu v prípade nejasností resp. potreby objasnenia výsledkov 
hodnotenia, požiadať o informácie krajské pobočky VšZP. 
 
Členovia ANS, ktorí splnili podmienku dojednania rovnakých resp. vyšších cien za ukončené 
hospitalizácie / ošetrovacie dni,  cez kôš finančných prostriedkov: 
 

 ICO Názov PZS 

1 36509108 Nemocnica Snina, s.r.o. 

2 45594929 NEMOCNICA ZVOLEN, A.S. 

3 37970933 FORLIFE n.o. 

4 47249048 NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ, A.S. 

5 36597376 NSP TREBIŠOV, A.S. 

6 37886851 Ľubovnianska Nemocnica, n.o. 

7 36597350 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIŠSKÁ NOVÁ VES, A.S. 

8 31256911 VYSOKOŠPEC.ODB. ÚSTAV GERIATRICKÝ SV. LUKÁŠA N.O. 

9 31908969 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. 

10 36582433 ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O.  

11 44927380 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU MICHALOVCE ,A.S. 

12 35582391 REGIONÁLNA NEMOCNICA SOBRANCE ,N.O. 

13 00165271 Národný ústav reumatických chorôb 

 
Zástupcovia ANS uviedli, že ANS sa snaží aj naďalej rokovať s inými zdravotnými 
poisťovňami o zvýšení cien za ukončené hospitalizácie / ošetrovacie dni. Zároveň uviedli, že 
podľa nich by mali byť finančné zdroje rozdelené rovnomerne všetkým členom ANS. Položili 
otázku týkajúcu sa platobných podmienok od 1.7.2015 a prerozdelenia avizovaných 
zvýšených zdrojov zo štátneho rozpočtu. Poukázali na nepriaznivú a zhoršujúcu sa finančnú 
situáciu poskytovateľov.  
 



Ing. Forai, MPH uviedol, že  prerozdelenie zdrojov zo štátneho rozpočtu a platobné 
podmienky od 1.7.2015 budú predmetom ďalších rokovaní. VšZP má záujem preklenúť 
obdobie do času uvoľnenia avizovaných zvýšených prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
Vzhľadom k uvedenému VšZP už pri nastavovaní platobných podmienok od 1.1.2015 
vychádzala z predpokladu, že zvýšené zdroje budú uvoľnené.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
V Bratislave, dňa 13.5.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca OZaR 
 
schválil: Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ 
 
 


