
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ANS so zástupcami VšZP konaného dňa 8. apríla 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 platobné podmienky od 1.4.2015  
 

Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ANS a otvoril rokovanie. 
 
MUDr. Petko uviedol, že ANS rokovala so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá dala prísľub 
zvýšenia cien do výšky cien VšZP. Na rokovaní so zdravotnou poisťovňou UNION sa 
dohodli, že poisťovňa svoje stanovisko oznámi ANS do 14.4.2015. Zároveň uviedol, že 
v prípade nedohody s UNION, ANS odporučí svojim členom vypovedať zmluvy.  
 
Ing. Forai, MPH uvítal výsledky rokovaní nakoľko sa týmto zvýšia finančné prostriedky pre 
poskytovateľov, čo otvára priestor na ich bezproblémovejšie fungovanie. 
 
Ing. Forai, MPH zosumarizoval ponuku cenových podmienok, ktorú navrhuje VšZP realizovať 
od 1.4.2015 nasledovne: 
  
1) predĺženie platnosti zvýhodnených cenových podmienok, platných do 31.3.2015, 

na obdobie do 30.6.2015.  

2) úpravu cenových podmienok v prípade preukázania, že poskytovateľ dojedná rovnaké 

resp. vyššie ceny za ukončené hospitalizácie resp. ošetrovacie dni s ostatnými 

zdravotnými poisťovňami. VšZP pri posudzovaní preukázania rovnakej resp. vyššej ceny 

pripočíta k cene za ukončenú hospitalizáciu (vybrané chirurgické odbory v zmysle 

zmluvy), platnej v 1. štvrťroku 2015, 50% príplatku „BON“ a na oddelení OAIM pripočíta 

20 % príplatku k ukončenej hospitalizácii na OAIM. 

V prípade preukázania, že poskytovateľ má dojednané rovnaké resp. vyššie ceny za 

ukončené hospitalizácie resp. ošetrovacie dni na všetkých lôžkových oddeleniach 

s ostatnými zdravotnými poisťovňami a nemá zazmluvnené ustanovenie o degresívnej 

úhrade v ústavnej starostlivosti VšZP upraví na obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015 

cenové podmienky, ktoré boli platné k 31.3.2015,tak, že: 

a) zvýši cenu za ukončenú hospitalizáciu o 40 € vo všetkých internistických odboroch, 

b) zvýši príplatok k cene ukončenej hospitalizácie „BON“ o 200 €, 

c) zvýši ceny „balíčkových TEP“ o 200 €, 

d) zvýši príplatok k cene ukončenej hospitalizácie na OAIM o 1 200 € s úpravou 

podmienky pre priznanie úhrady príplatku v dĺžke hospitalizácie od 7 dní, 

MUDr. Petko uviedol, že ANS bude žiadať od zdravotných poisťovní platnosť cenových 
podmienok do 30.6.2015, aby bol priestor na ďalšie rokovania.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP zašle poskytovateľom formou listu návrh platobných 
podmienok od 1.4.2015 a v zmysle listu bude poskytovateľom zaslaný návrh dodatku 
k zmluve.  
 
V Bratislave, dňa 8.4.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 


