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ZÁPIS 

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

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: platobné podmienky od 1.7.2015 
 
 
Ing. Borovková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti privítala zástupcov 
ZDRAVITA, o. z. (ďalej len „ZDRAVITA“), ospravedlnila neprítomnosť generálneho riaditeľa 
Ing. Marcela Foraia, MPH a otvorila rokovanie.  
 
Ing. Borovková zhrnula návrh VšZP k úprave zmluvných vzťahov od 1.7.2015. VšZP 
navrhuje predĺžiť cenové podmienky do 30.9.2015 s úpravami, ktoré predstavujú kumulatívne 
16% navýšenie úhrad za ZS v segmentoch VAS a ŠAS v priebehu jedného roka. Navýšenie  
16 % k 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 za jednotlivé 
segmenty VAS a ŠAS, 

 k 1.10.2015 → ďalší nárast o 4% a kumulatívne nárast o 8% oproti úhradám pred 
1.7.2015 za jednotlivé segmenty VAS a ŠAS za podmienky dodatočného zvýšenia 
poistného za poistencov štátu.  

 k 1.4.2016  → ďalší nárast o 8% a celkovo nárast o 16% v porovnaní s celkovými 
úhradami pred 1.7.2015 za jednotlivé segmenty VAS a ŠAS za podmienky 
dodatočného zvýšenia poistného za poistencov štátu. 
 

Ing. Borovková zároveň predstavila navrhované úpravy VšZP podľa jednotlivých segmentov 
nasledovne: 
 
 

 ŠAS 
od 1.7.2015:  

 platnosť cenových podmienok do 30.9.2015, 

 cena bodu ŠAS vo výške 0,0202 €, čo predstavuje zvýšenie ceny o 4,5 %, 

 adekvátne zvýšenie zmluvného objemu v závislosti od čerpania zmluvného 
objemu, 

 zavedenie výkonu 15d -  zhodnotenie rtg. dokumentácie (počet bodov 150 
v cene bodu ŠAS 0,0202 €) v odbornosti chirurgia, traumatológia, ortopédia a 
pneumológia, ORL a reumatológia 

 pri zmene miesta výkonu činnosti v rámci okresu bude dodatok k zmluve 
vyhotovovaný automaticky, 

 
od 1.10.2015 - za podmienky dodatočného zvýšenia poistného za poistencov štátu na 
rok 2015 
- zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty koeficientov 

efektívnosti (ďalej len „KEF“) budú v prechodnom období konštanty rovnaké pre 
všetkých až do času vzájomnej dohody o prechode na premenné hodnoty,  

 
- Záväzok  VšZP do 1.10.2015  doriešenie odborností - očné, logopédia, psychológia, 

psychiatria, klinická onkológia , tak aby nabehli na systéme OHV  
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 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 8% 
prostredníctvom KEF, 

 adekvátne zvýšenie zmluvného objemu v závislosti od čerpania zmluvného 
objemu, 
 

od 1.4.2016 - za podmienky zvýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 16 % 
prostredníctvom KEF, 

 adekvátne zvýšenie zmluvného objemu v závislosti od čerpania zmluvného 
objemu. 
 
 

 Gynekológia a pôrodníctvo 
od 1.7.2015:  

 platnosť cenových podmienok do 30.9.2015, 

 zvýšenie ceny bodu za výkony USG ako súčasť preventívnej prehliadky vo výške 
0,00909 € za bod, 

 stanovenie zmluvného objemu na diagnostické USG výkony dohodnutým algoritmom:  
mesačný zmluvný objem = ((1,93€ x počet kapitovaných poisteniek do 54 rokov veku 

vrátane) + (0,44€ x počet kapitovaných poisteniek nad 55 rokov veku vrátane)) /12, 
pričom táto zmena bude realizovaná len u členov ZDRAVITA, 

 zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty koeficientov 
efektívnosti (ďalej len „KEF“) budú v prechodnom období konštanty rovnaké, vo 
výške 30%, pre všetkých až do času vzájomnej dohody o prechode na premenné 
hodnoty, 

 základ pre výpočet dodatkovej kapitácie je vo výške 0,14 €, 
od 1.10.2015 - za podmienky dodatočného zvýšenia poistného za poistencov štátu na 
rok 2015 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 8 % 
prostredníctvom KEF, 

od 1.4.2016 - za podmienky zvýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 16 % 
prostredníctvom KEF. 

 
 
 VLDD 

od 1.7.2015:  

 platnosť cenových podmienok do 30.9.2015, 

 zvýšenie ceny bodu za výkon očkovania vo výške 0,035 € za bod, 

 zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty koeficientov 
efektívnosti (ďalej len „KEF“) budú v prechodnom období konštanty rovnaké, vo 
výške 30%, pre všetkých až do času vzájomnej dohody o prechode na premenné 
hodnoty, 

 základ pre výpočet dodatkovej kapitácie je vo výške 0,40 €, 

 od 1.10.2015 - za podmienky dodatočného zvýšenia poistného za poistencov štátu 
na rok 2015 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 8 % 
prostredníctvom KEF, 

od 1.4.2016 - za podmienky zvýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 16 % 
prostredníctvom KEF. 
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 ADOS 
od 1.7.2015:  

 platnosť zmlúv vrátane príloh do 31.12.2015, 

 zvýšenie ceny vybraných výkonov v priemere o 7%, 

 zvýšenie zmluvného objemu o 4% v závislosti od čerpania zmluvného objemu. 
 
 

 SVLZ 
od 1.7.2015:  

 bez úpravy cien a bez úpravy zmluvných objemov, 

 požiadavka zástupcu Zdravity MUDr. Sečníka aby po prehodnotení prvého polroka 
2015 poisťovňa pristúpila k úprave zmluvného objemu u PZS, ktorí prekračujú ZO 
o viac ako 5%. 
 
 

 VLD 
od 1.7.2015:  

 platnosť cenových podmienok do 30.9.2015, 

 zvýšenie ceny bodu za výkon očkovania vo výške 0,035 € za bod, 

 zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty koeficientov 
efektívnosti (ďalej len „KEF“) budú v prechodnom období konštanty rovnaké, vo 
výške 30%, pre všetkých až do času vzájomnej dohody o prechode na premenné 
hodnoty, 

 základ pre výpočet dodatkovej kapitácie je vo výške 0,25 €, 
od 1.10.2015 - za podmienky dodatočného zvýšenia poistného za poistencov štátu na 
rok 2015 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 8 % 
prostredníctvom KEF. 
 

od 1.4.2016 - za podmienky zvýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu 

 zvýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť kumulatívne o 16 % 
prostredníctvom KEF. 
 

Zástupcovia ZDRAVITA pre jednotlivé segmenty ZS sa priebežne vyjadrovali a debatovali 
o návrhoch VšZP v jednotlivých segmentoch ZS. 
 
Ing. Borovková uviedla, že v súvislosti s navrhovanými zmenami bude VšZP:  

 v záujme správneho pochopenia  vyhodnocovania KEF ako nástroja pre spravodlivé 
a transparentné prerozdeľovanie zdrojov, pred uplatnením dynamického modelu 
KEF, vykonávať prostredníctvom krajských pobočiek školenia poskytovateľom,  

 v prípade záujmu poskytovateľov aj v čase uplatňovania rovnakého, konštantného 
KEF pre všetky ambulancie, zasielať poskytovateľom informáciu o výsledkoch 
individuálneho KEF. 

Zároveň uviedla, že  výška KEF, vrátane štruktúry a váh KEF, sa stane premennou, tzn. 
výška úhrady bude závislá od plnenia dohodnutých pravidiel (preskripcia, indikovanie 
výkonov SVLZ, nákladovosť na pacienta,..) až po vzájomnej dohode, ktorá bude písomne 
odsúhlasená a potvrdená zástupcami VšZP a ZDRAVITA. 
 
MUDr. Pásztor, MSC., požiadal o garanciu navrhovaných úprav zmluvných vzťahov a 
zaslanie vzorového dodatku. Zároveň uviedol, že ZDRAVITA nemá námietky k zavedeniu 
diferencovaného odmeňovania. Požiadal predsedov segmentov, aby vyjadrili svoje 
stanovisko: 
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MUDr. Andrej Zlatoš – zástupca segmentu ŠAS Zdravita o.z.  
 
K navrhovanej úprave od 1.7.2015: 

 Záväzok  VšZP zasielať informáciu o výsledkoch hodnotenia KEF každému 
zmluvnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  

 
K návrhu od 1. 10. 2015  : 

- zavedenie modelu diferencovaného odmeňovania, pričom hodnoty KEF budú 
v prechodnom období konštanty rovnaké pre všetkých až do času vzájomnej dohody 
o prechode na premenné hodnoty, v predpokladanej  výške cca 30% 

 
- Záväzok  VšZP do 1.10.2015  doriešenie odborností - očné, logopédia, psychológia, 

psychiatria, klinická onkológia , tak aby nabehli na systéme OHV  
 
K návrhu od 1. 4. 2016 : 

 Dohoda o KEF a jednotlivých váhach jeho zložiek  tak, aby priemerný KEF v každej 
odbornosti predstavoval  cca 70%  

 
 
MUDr. Šestinová – predsedkyňa segmentu GYN Zdravita o.z.  
 

1. úhrada ceny bodu pri USG vyšetreniach pre kolegu, ktorý nemá USG prístroj a má 

dohodu s týmto lekárom, 

2. výkon č. 108 patrí do výkonov prevencie a nie je hradený preventívnym bodom, ba 

dokonca ani bodom pre ŠAS - nakoľko došlo ku navýšeniu hodnoty 

bodu.  (cena  6,9167 eura za vyšetrenie vývojových chýb plodu je dehonestujúca). 

Stanovisko VšZP: Uvedenými požiadavkami sa bude VšZP zaoberať na rokovaniach 

v ďalšom období, vzhľadom na potrebu vypracovať dopad na financie – pri výkone č. 108.  

MUDr. Martin Olej – zástupca segmentu VLDD Zdravita o.z. - v podstate súhlasil 

s predloženým návrhom ale žiadal pokračovať v projektoch napríklad úhrada  za výkony pre 

patologického novorodenca. 

 

PhDr. Libuša Repiská – zástupca segmentu ADOS Zdravita o.z. uviedla že dohoda za 

segment boli 4 % navýšenie 1.7.2015. Ostatné v intenciách ktoré uviedli zástupcovia VšZP. 

 

MUDr. Peter Sečník – predseda segmentu SVaLZ Zdravita o.z. -  zhrnul požiadavky za 

segment SVaLZ nasledovne : 

1. ponechať hodnoty bodu pre jednotlivé odbornosti 
2. individuálne prehodnotiť zmluvné objemy (ZO). V prípade, že PZS tvorí viac ako 5% 

nadlimitných výkonov ZO, navýšiť  ZO tak, aby hodnota nadlimitných výkonov v Eur 
predstavovala max 5% ZO. Za hodnotené obdobie vziať 1. polrok 2015  

3. ponechať polročné ZO 
4. ponechať degresné financovanie 
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MUDr. Dušan Lipták – predseda segmentu VLD Zdravita o.z.  
 

1. Súhlasíme s členením vekových kategórií; 
2. Žiadame navýšiť navrhovanú základnú kapitáciu na 6% k 1.7.2015 (vo Vašom návrhu 

je navýšenie o 4%); 
3. Ďalšie navýšenie základnej kapitácie žiadame  k termínom 1.10.2015 o 6% a k 

1.4.2016 tiež o 6 %. 
Zdôvodnenie: 
Od roku 2000, kedy došlo k zmene filozofie odmeňovania segmentu VLD a VLDD a zároveň 
došlo k výraznému rozdielu vo výške kapitácie v jednotlivých vekových pásmach, pretrváva 
trend „rovnakého percentuálneho navyšovania“ (je rozdiel navýšiť 4% z 5,- €  a  4% z 2,- €). 
Naša požiadavka navýšenia kapitácie o 6% je snahou o rovnomerné zvyšovanie kapitačnej 
platby. 
 

4. Žiadame navýšiť  dodatkovú kapitáciu na 0,40 € ako je to v segmente VLDD 
Zdôvodnenie: 
KEF, ktorý sa v segmente VLD skladá zo 4 zložiek je vysoko merateľný. Segment VLD vo 
Vašej poisťovni (na základe Vami predložených materiálov) štatisticky vykazuje nákladovosť 
na lieky vo výške 15-17%, SVLZ  tiež vo výške15-18%. 
V segmente VLDD sa pohybujú tieto percentá od 0-3%. Sme presvedčení, že motivácia 
členov segmentu VLD dodatkovou kapitáciou vo výške 0,40 € prinesie pre VšZP vyššiu 
úsporu nákladov na lieky a SVLZ. 
Zdôvodnenie zo strany VšZP – odboru stratégie, že výška KEF je v segmente VLDD vyššia 
z dôvodu nižšieho počtu kapitovaných poistencov, nemá žiadny logický podklad.  

 
5. Žiadame navýšiť cenu preventívneho bodu v navrhovaných termínoch – t.j. 3x od 

výšky 0,50; 
 

6. Navrhujeme výkony nad rámec kapitácie od 1.10.2015 a 1.1.2016: 
- INR  predpoklad 25 poistencov – opakovanie výkonu 15x ročne á 6 Eur – mesačne 

0,17 Eur / 1 pacient 
- ABI 440 poistencov 1x ročne á 5 Eur 0,17 Eur/ 1 pacient 
- ABPM 110 pacientov / rok / 1 pacient á 4 r.  á 10 Eur/  0,085 / 1 pacient 
- CRP 315 / rok á 4,5  0,11 Eur/ 1 pacient 

Spôsob a podmienky úhrady navrhovaných výkonov – pripraví pracovná skupina 
(zástupcovia VšZP a Zdravity) do 15.9.2015.  
K požiadavkám VLD sa rozvinula diskusia. 
 
Stanovisko VšZP: Predmetné požiadavky budú predmetom ďalších rokovaní vo VšZP. 
 
Zástupcovia ZDRAVITA sa k navrhovaným platobným podmienkam vyjadria do 30.6.2015.   
 
Ing. Borovková poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
v Bratislave, dňa 18.6.2015 
  
zapísala:  Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
 
overila: Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu ZS 
 
overil:   Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP 
   

MUDr. Ladislav Pásztor, MSC., prezident o.z. ZDRAVITA 


