
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 28. apríla 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. 
 
MUDr. Petko uviedol, že ANS rokovala so zdravotnou poisťovňou Dôvera aj UNION 
o zvýšení cien za ukončené hospitalizácie / ošetrovacie dni a v závislosti od cenovej ponuky 
VšZP bude rokovať o cenových podmienkach ďalej aj od 1.7.2015.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP v súlade so zaslaným listom „Návrh platobných podmienok 
od 1.4.2015“ ponúkla všetkým poskytovateľom ústavnej starostlivosti zvýhodnené cenové 
podmienky na obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 za jasne stanovených a vopred 
oznámených pravidiel, ktoré boli predmetom predchádzajúcich rokovaní. Skonštatoval, že sa 
poskytovateľom nepodarilo vyrokovať rovnaké resp. vyššie ceny za ukončené hospitalizácie/ 
ošetrovacie dni s inými zdravotnými poisťovňami. 
 
Zástupcovia ANS uviedli, že po prepočítaní počtu hospitalizácií/ošetrovacích dní v cenách 
dojednaných s inými zdravotnými poisťovňami vychádza, že poisťovňa UNION im uhradí za 
ústavnú starostlivosť spolu viac finančných prostriedkov. Nesplnia síce podmienku 
rovnakých resp. vyšších cien na každom oddelení ale celkový objem za ústavnú starostlivosť 
by bol rovnaký resp. vyšší. 
  
Ing. Forai, MPH uviedol, že vzhľadom k tomu, že podmienky pre priznanie zvýhodnených 
cien splnili len traja poskytovatelia, z toho dvaja členovia ANS, VšZP pristúpi k 
prehodnoteniu posudzovania splnenia podmienok tak, aby čo najviac poskytovateľov mohlo 
získať viac finančných prostriedkov za dodržania jednotných pravidiel. Prehodnotenie 
posudzovania bude VšZP realizovať postupne v nasledovných krokoch: 

1. vypustí hodnotenie ustanovenia o degresívnej úhrade v ústavnej starostlivosti, 
2. pri posudzovaní preukázania rovnakej resp. vyššej ceny pripočíta k cene za 

ukončenú hospitalizáciu (vybrané chirurgické odbory v zmysle zmluvy), platnej 

v 1. štvrťroku 2015, reálne priemerné percento bonusovanosti podľa druhu ÚZZ (UN, 

FN, všeobecné nemocnice..), ktoré u členov ANS predstavuje 30% príplatku „BON“, 

3. podmienku dojednania rovnakých resp. vyšších cien v ústavnej starostlivosti bude 
posudzovať cez kôš finančných prostriedkov tzn. priemerné počty UH/OD vo VšZP 
(priemer roka 2014) prenásobí cenami dojednanými z ostatnými zdravotnými 
poisťovňami. Podmienka sa bude považovať za splnenú ak za rovnaký počet UH/OD 
by uhradili iné zdravotné poisťovne rovnakú resp. vyššiu celkovú sumu v €. 

 
Ing. Forai, MPH zároveň uviedol, že poskytovateľom, ktorí po uplatnení prehodnoteného 
posudzovania splnia podmienky pre priznanie vyšších cien bude zaslaný dodatok k zmluve 
od 1.5.2015.  
 
MUDr. Petko uviedol, že ich snahou je, aby sa zvýšenie cien dotklo všetkých členov ANS, 
nakoľko vyvinuli najväčšie aktivity za účelom dosiahnutia rovnakých resp. vyšších cien 
s ostatnými zdravotnými poisťovňami. ANS nesúhlasí, aby sa zvýšenie cien týkalo len 
niektorých poskytovateľov. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP zašle poskytovateľom formou listu oznámenie 
o prehodnotení posudzovania splnenia podmienok pre priznanie zvýhodnených cien za 



UH/OD. Zároveň oznámil, že VšZP bude 12.5.2015 informovať zástupcov ANS o počte 
poskytovateľov, ktorí splnili podmienky pre priznanie zvýhodnených cien po prehodnotení 
posudzovania. 
 
MUDr. Petko uviedol, že nakoľko legislatíva sa dotýka všetkých poskytovateľov, ANS trvá na 
rovnomernom rozdelení finančných prostriedkov pre všetkých poskytovateľov. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP si ctí dohody a verejný prísľub v súlade s predchádzajúcimi 
rokovaniami a dodrží to, na čom sme sa na spoločných rokovaniach dohodli. 
Prerozdelenie zdrojov zo štátneho rozpočtu bude tak predmetom ďalších rokovaní. 
 
V Bratislave, dňa 28.4.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 


