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ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ZDRAVITA o. z. so zástupcami VšZP konaného dňa 2. júna 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 

platobné podmienky od 1.7.2015 
 

Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP privítal zástupcov ZDRAVITA, o.z. (ďalej len 
ZDRAVITA) otvoril rokovanie a odovzdal slovo zástupcom ZDRAVITA. 
 
MUDr. Ladislav Pásztor, MSC., prezident ZDRAVITA sa poďakoval za zaslané dopady 
nových spôsobov úhrad zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZS“). Uviedol, že na správnej 
rade preberali ďalšie postupy v rokovaní o zmluvných podmienkach. Dátum 16.6.2015 bol 
stanovený ako kľúčový na  zaujatie definitívneho stanoviska k navrhovanému modelu. 
Uviedol, že ZDRAVITA naďalej trvá na úprave cenových podmienok od 1.7.2015 o 25 až 
30%. Objasnil alternatívy pokračovania v zmluvných vzťahoch. V prípade, že nedôjde 
k dohode, môže nastať nezmluvný vzťah, resp. požiadajú o predĺženie platnosti cenových 
podmienok do 30.9.2015 a budú pokračovať v rokovaniach.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH, uviedol, že požiadavka zvýšenia úhrad za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť vo výške 30 % z titulu zrušenia  poplatkov, vrátane poplatkov za prednostné 

vyšetrenia, u lekárov je nereálna a predstavuje čiastku 100 mil. €. O takomto výpadku 

príjmov  nikdy nehovorili ani samotní lekári a ich odhady za poistencov všetkých zdravotných 

poisťovní boli vo výške cca 20 mil. €.  Navyše, VšZP má informácie z NCZI, podľa ktorých 

priemerné poplatky v ambulanciách špecialistov predstavovali len 3,8% z celkových príjmov 

od zdravotných poisťovní. Požiadavka na 30% kompenzáciu zrušených poplatkov je v tomto 

kontexte absolútne neprijateľná a neobhájiteľná. 

V prípade, ak by nedošlo k dohode a PZS, ktorých zastupuje ZDRAVITA by VšZP vypovedali 
zmluvy a došlo by k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, poisťovňa bude 
adekvátne reagovať. To znamená, že v záujme zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
a eliminovania možnej hrozby poškodenia zdravia u poistencov, VšZP otvorí sieť a 
prehodnotí doterajšie žiadosti o zazmluvnenie. Ing. Marcel Forai, MPH, zároveň upozornil, že 
VšZP má povinnosť zabezpečiť svojim poistencom kvalitnú a dostupnú zdravotnú 
starostlivosť a preto v prípade hrozby nezmluvného vzťahu pristúpi k ich informovaniu 
a zabezpečeniu ZS novými poskytovateľmi. 
 
K otázke ZDRAVITA, týkajúcej sa platnosti zmlúv a dôvodov výpovede zo zmluvného vzťahu 
v zmysle platnej zmluvy, podala informáciu prizvaná  JUDr. Vieroslava Králičková.  
 
Ing. Marcel Forai, MPH predstavil návrh VšZP k zmluvným vzťahom od 1.7.2015. VšZP 
navrhuje dohodnúť cenové podmienky do 30.9.2015 s úpravami, ktoré predstavujú 
kumulatívne 16% navýšenie celkových úhrad za ZS v segmentoch VAS a ŠAS  
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 za jednotlivé 
segmenty VAS a ŠAS, 
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 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 (zvýšenie sadzby 
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 zvýšenia 
zdrojov zo štátneho rozpočtu (zvýšenie sadzby poistného za poistencov štátu).  

 
Priemerné 16 % zvýšenie platieb v priebehu jedného roka znamená nadpriemernú úpravu aj 
oproti iným odvetviam v národnom hospodárstve a v histórii poisťovne k takémuto zvýšeniu 
ešte nikdy nedošlo. 
 
VšZP v súvislosti s uvedeným navrhuje nasledovné zmeny v platobných podmienkach od 
1.7.2015: 

 v záujme hospodárneho a efektívneho vynakladania zdrojov VšZP navrhuje 
zavedenie zvýšených úhrad za poskytovanú zdravotnú starostlivosť cez koeficienty 
efektívnosti (ďalej len „KEF“), pričom ich výška bude stanovená tak, aby došlo 
k transparentnému a spravodlivému prerozdeleniu zdrojov v rámci jednotlivých 
segmentov zdravotnej starostlivosti,  

 od 1.7.2015 navrhuje stanoviť rovnakú výšku KEF pre všetkých poskytovateľov VAS 
a ŠAS, 

 následne po vzájomnej dohode, ktorá by bola písomne odsúhlasená a potvrdená 
VšZP a ZDRAVITA, vrátane štruktúry a váh KEF, sa výška KEF stane premennou, 
tzn. výška úhrady bude závislá od plnenia  dohodnutých pravidiel (preskripcia, 
indikovanie výkonov SVLZ, nákladovosť na pacienta,..), 

 v záujme správneho pochopenia  vyhodnocovania KEF ako nástroja pre spravodlivé 
a transparentné prerozdeľovanie zdrojov  je  VšZP v prípade záujmu zo strany 
poskytovateľov pripravená pred uplatnením dynamického modelu KEF vykonať 
školenia poskytovateľom v rámci SR, prostredníctvom svojich krajských pobočiek vo 
vopred dohodnutých termínoch a podľa svojich kapacitných možností, 

 VšZP bude v prípade záujmu poskytovateľov aj v čase uplatňovania rovnakého KEF 
(KEF= paušálne v %) zasielať poskytovateľom informáciu o výsledkoch hodnotenia 
KEF.  

 
 
Ing. Miroslav Vaďura, riaditeľ sekcie ekonomiky a financií informoval o finančnej situácii 
VšZP. Poukázal na vývoj hospodárskeho výsledku poisťovne, ktorý je čoraz nepriaznivejší. 
Požiadavka na zvýšenie úhrad vo výške 25 – 30 % je aj z tohto pohľadu nereálna 
a neakceptovateľná.  
 
V rámci diskusie boli prezentované výsledky pracovných skupín za VšZP a ZDRAVITA podľa 
jednotlivých segmentov. Boli uvedené okruhy problémov, ku ktorým došlo k zhode a okruhy, 
ktoré treba ešte doriešiť v rámci pracovných skupín. Záver rokovaní pracovných skupín by 
mal byť prijatý do 16.6.2015. 
 
Zástupcovia ZDRAVITA navrhli v prípade nedohody s navrhovaným modelom uhrádzania ZS 
formou KEF, zvážiť aspoň dočasné zvýšenie finančných prostriedkov celoplošným 
navýšením ceny bodu bez KEF. Model KEF navrhujú spustiť až od 1.1.2016. 
 
V súvislosti s navrhnutou požiadavkou Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že táto forma 
zvýšenia neprinesie nič poisťovni a ani poistencom, zabezpečila by len prísun zdrojov 
poskytovateľom. VšZP má záujem za zvýšené zdroje získať kvalitnejšiu zdravotnú 
starostlivosť pre svojich poistencov a to aj zmenou prístupu lekárov v prepojení na 
hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov. 
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Zástupcovia ZDRAVITA sa k navrhovaným platobným podmienkam vyjadria na rokovaní, 
ktoré sa bude po vzájomnej dohode konať 16.6.2015.   
 
Ing. Marcel Forai, MPH poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 2.6.2015 
  
 
zapísala:  Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
 
 
 
overil:   Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ 
   

MUDr. Ladislav Pásztor, MSC., prezident ZDRAVITA 
 
 
 
 


