
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 18. júna 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 platobné podmienky  
 

Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ANS a otvoril rokovanie. 
 
Ing. Forai, MPH zhodnotil nereálne požiadavky poskytovateľov VAS a ŠAS a zhrnul návrh 
VšZP k úprave zmluvných vzťahov od 1.7.2015 v týchto segmentoch 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  

 k 1.10.2015 → ďalší nárast o 4% a kumulatívne nárast o 8% oproti úhradám pred 
1.7.2015 za podmienky zvýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu.  

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

Zároveň  predstavil zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty KEF 
budú konštanty vo výške 30% rovnaké pre všetkých bez vplyvu KEF až do času vzájomnej 
dohody o prechode na premenné hodnoty, 
 
MUDr. Petko položil otázku, či sa navrhované zmeny platobných podmienok vo VAS a ŠAS 
týkajú aj ústavných zdravotníckych zariadení. 
 
Ing. Forai uviedol, že úprava platobných podmienok vo VAS a ŠAS sa týka aj UZZ a bude 
premietnutá do dodatkov k zmluvám od 1.7.2015. Zároveň uviedol, že VšZP zašle ANS 
prezentáciu k  diferencovanému odmeňovaniu. 
 
Ing. Forai k téme posudzovania splnenia podmienok, ktorá spočíva predovšetkým 
v hodnotení dojednania rovnakých resp. vyšších cien za UH / OD  cez kôš finančných 
prostriedkov, uviedol, že systém je naďalej otvorený a v prípade, že poskytovateľ dojedná 
vyššie resp. rovnaké ceny za UH / OD s inými zdravotnými poisťovňami, VšZP zazmluvní 
zvýhodnené cenové podmienky aj v priebehu 3.  štvrťroka 2015. 
 
Ing. Forai uviedol, že k dnešnému dňu nebol prijatý zákon o zvýšenej úhrade štátu na 
zdravotné poistenie za poistencov štátu. Nakoľko VšZP je povinná hospodárne a efektívne 
vynakladať prostriedky z verejného zdravotného poistenia a je povinná zabezpečiť 
vyrovnané hospodárenie, bude v dodatkoch k zmluvám od 1.7.2015 premietnutá 
kompenzácia uhrádzaných zvýhodnených platobných podmienok v roku 2015, ktoré nie sú 
kryté obchodno finančným plánom. Realizácia predmetnej kompenzácie nastane len 
v prípade, že do 30.9.2015 nebude prijatý zákon o zvýšenej úhrade štátu na zdravotné 
poistenie za poistencov štátu, najmenej v priemere 4,46 % z vymeriavacieho základu, 
mesačne za rok 2015.  
 
MUDr. Petko uviedol, že ANS sa snaží aj naďalej rokovať s inými zdravotnými poisťovňami 
o zvýšení cien za UH / OD. Zároveň uviedol, že si uvedomujú, že zdroje ešte nie sú 
k dispozícií. Upozornil, že budúci týždeň zasadá odvetvová tripartita a následne rokovania 
s odbormi.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
V Bratislave, dňa 18.6.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 
 
schválil: Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ 


