
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 15. januára 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
1. platobné podmienky od 1.1.2015 vrátane zaslanej ponuky VšZP  (príloha zápisu) 
2. ročné zúčtovanie 

 
Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ANS a otvoril rokovanie. 
 
k bodu 1 
MUDr. Petko uviedol, že prebiehajú rokovania so všetkými ZP, zároveň predniesol 
požiadavky k zmene návrhu platobných podmienok od 1.1.2015 nasledovne: 

- zvýšiť cenu UH na internistických odboroch o 40 € oproti navrhovanému zvýšeniu 
o 20 €, 

- výkon H5560 uplatniť len v internistických odboroch, 
- zachovať výšku zmluvných objemov za súčasného zníženia cien za výkony CT a MR. 

 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP súhlasí s ponechaním zmluvných objemov za súčasného 
zníženia cien za výkony CT a MR. V súčasnosti VšZP trvá na uplatnení výkonu H5560 vo 
všetkých odboroch, nakoľko ho majú zazmluvnený aj s inými ZP. Vzhľadom k výpadku 
zdrojov VšZP trvá aj na zvýšení cien UH o 20 € na internistických odboroch, nevylučuje však 
zvýšenie cien v prípade priaznivej finančnej situácie a uvoľnenia zdrojov z MF SR. Zároveň 
upozornil, že VšZP v situácii, keď ešte nemá potvrdené zvýšenie zdrojov, predložila korektnú 
ponuku na úpravu platobných podmienok na obdobie prvého štvrťroka 2015. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že od 1.1.2015, okrem už dohodnutých platobných podmienok, 
VšZP zvyšuje ceny kapitácii vo vybraných vekových skupinách, zvyšuje cenu za preventívny 
výkon a cenu bodu ŠAS v závislosti od zasielania dávok a faktúr cez ePobočku.  
 
MUDr. Petko v súvislosti so závermi rokovania s VšZP zo dňa 18.12.2014, ktoré sa týkajú 
preukázania rovnakých resp. vyšších cien  uviedol, že niektorí PZS aj napriek tomu, že majú 
v zmluvách s inými poisťovňami uvedený degres, nebol uplatnený, nakoľko nevyčerpali 
zmluvný objem. Ako majú postupovať v týchto prípadoch pri preukázaní splnenia podmienky 
pre uplatnenie vyšších cien. 
  
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP bude v týchto prípadoch uznávať predloženie čestného 
prehlásenia poskytovateľa o neuplatnení degresu. 
 
k bodu 2 
MUDr. Petko požiadal o vykonanie ročného doúčtovania v čo možno najskoršom termíne 
z dôvodov účtovných závierok. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že ročné doúčtovanie bude realizované v priebehu marca 2015. 
Doúčtovanie bude vykonané medzi jednotlivými typmi ZS s tým, že súčasne bude 
poskytovateľom predložená dohoda o urovnaní za rok 2014. Predmetom urovnania nebudú 
otvorené protokoly z revíznej činnosti, sankcie, pohľadávky a záväzky za poistencov EÚ, 
lekárenskú starostlivosť a lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál 
obstaraný poisťovňou. 
  
V Bratislave, dňa 15.1.2015 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 


