
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov SKZL so zástupcami VšZP konaného dňa 18. marca 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

1. platobné podmienky od 1.4.2015 
2. doúčtovanie výkonov 

 
Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov SKZL a otvoril rokovanie. 
 
k bodu 1 
Zástupcovia SKZL k návrhu platobných podmienok VšZP predložených na rokovaní dňa 5.3.2015, 
ktoré sa týkali zmeny úhrady za výkon D54 RTG snímka – ortopantomogram uviedli nový návrh. 
Navrhli úhradu výkonu v plnej výške pre poistencov, ktorých má lekár v starostlivosti a zníženú úhradu 
za poistencov, ktorých na vyšetrenie odosiela iný lekár na základe výmenného lístka.  
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je k dispozícii informácia o 
počte poistencov v starostlivosti lekára (dávka 748n – Hlásenie o počte – prírastku – úbytku 
poistencov u lekára, je problém kontroly vykazovania predmetného výkonu. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že nakoľko v súčasnosti za ten istý výkon VšZP hradí pracoviskám RTG 
nižšiu cenu, navrhuje z dôvodov vysokej disproporcie ohodnotenia výkonu D54 RTG snímka – 
ortopantomogram medzi špecializovanou ambulantnou zubno – lekárskou starostlivosťou 
a starostlivosťou v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách – pracovisko RTG, hradiť ho ako 
priamo hradený výkon s pevne stanovenou cenou. VšZP navrhuje pevnú cenu za výkon vo výške 
7,50 €. 
 
Zástupcovia SKZL po prehodnotení argumentov akceptovali predložený návrh VšZP. 
 
Zástupcovia SKZL a VšZP sa dohodli na platobných podmienkach platných od 1.4.2015:  
- výkon RTG snímka – ortopantomogram bude hradený pevnou cenou vo výške 7,50 €, kód výkonu 

oznámi VšZP zástupcom SKZL následne, 

- výkony v stomatológii  vrátane čeľustnej ortopédie budú hradené cenou 0,0766 € za bod, 
- platnosť zmluvy sa predlžuje do 30.6.2016, 
- platnosť príloh sa predlžuje do 31.3.2016, 
- úprava zmluvných objemov bude realizovaná adekvátne zvýšeniu ceny bodu, v závislosti od 

čerpania a výšky súčasného zmluvného objemu na jedno lekárske miesto, a to 
u poskytovateľov, ktorých čerpanie zmluvného objemu za rok 2014 bolo vyššie ako 95%, 

 
k bodu 2 
Zástupcovia SKZL predložili návrh tzv. plávajúceho objemu, ktorým by bola realizovaná úhrada 
poskytnutej zdravotnej starostlivosti v skutočnej výške v danom mesiaci, pričom by bola celková 
úhrada za rok maximálne vo výške zmluvného objemu za rok. 
 
Ing. Forai, MPH uviedol, že VšZP nie je proti zmene zúčtovania výkonov, navrhol zaradiť 
prehodnotenie na najbližšie rokovanie.   
   
V Bratislave, dňa 18.3.2015 
 
zapísala: Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
overila:    Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 

 

 


