
ZÁPIS 

z rokovania zástupcov ZDRAVITA o. z. so zástupcami VšZP konaného  

dňa 29. septembra 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  
 
platobné podmienky od 1.10.2015 
 
Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti privítala zástupcov 
ZDRAVITA, o. z. (ďalej len „ZDRAVITA“), oboznámila prítomných s aktuálnou situáciou vo 
VšZP a odovzdala slovo zástupcom ZDRAVITA.  
 
Slova sa ujal MUDr. Ladislav Pásztor, MSC., ktorý oboznámil prítomných s personálnymi 
zmenami v ASL SR a o. z. ZDRAVITA a predstavil nového prezidenta ASL SR MUDr. 
Mariána Šótha, ktorý nastúpil do funkcie 19.9.2015. Následne MUDr. Pásztor, MSC., 
poďakoval prítomným za spoluprácu a opustil rokovanie. 
 
Ing. Borovková poďakovala odchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi ZDRAVITA  o.z. MUDr. 
Pázstorovi za korektné a profesionálne vedené rokovania za združenie. MUDr. Šóth vyzval 
zástupcov ZDRAVITA, aby predniesli pripomienky podľa jednotlivých segmentov k návrhu 
platobných podmienok, ktoré boli po prerokovaní v pracovných skupinách predložené zo 
strany VšZP. 
 
Zástupcovia ZDRAVITA predniesli pripomienky podľa jednotlivých segmentov nasledovne: 
• za VLD – požadujú úhradu nových výkonov INR a ABI nad rámec kapitácie. Požadujú 

zvýšenie KEF oproti súčasným hodnotám nakoľko v menej dostupných regiónoch je čoraz 
menej lekárov. Taktiež žiadajú zrovnanie kapitácií u VLD a VLDD vo vekovej skupine  do 
28 rokov vrátane. 

• za VLDD – akceptujú návrh cenových podmienok dohodnutých na rokovaniach 
v pracovnej skupine bez pripomienok 

• za GYN – poukázali na problém s nízkoúväzkovými lekármi, ktorí majú menej 
kapitovaných poistencov a z toho titulu majú viac času na prevencie, čo im zabezpečuje 
vyššie zvýhodnenie ako lekárom na plný úväzok. Požiadali o návrh na diferencované 
odmeňovanie pre plnoúväzkových lekárov.  

• za ŠAS – akceptujú návrh cenových podmienok dohodnutých na rokovaniach v pracovnej 
skupine bez pripomienok. 

  
Ing. Borovková zhrnula návrh VšZP k úprave zmluvných vzťahov od 1.10.2015. VšZP 
navrhuje dohodnúť platnosť zmluvy do 30.6.2016 a cenové podmienky do 31.3.2016 
s úpravami, ktoré predstavujú ďalšie zvýšenie o 4 %, čo predstavuje kumulatívne navýšenie 
o 8% v porovnaní s obdobím pred 1.7.2015. Zároveň predstavila navrhované úpravy VšZP 
podľa jednotlivých segmentov nasledovne: 
• za GYN – KEF = 60%, zvýhodnená cena bodu za preventívne výkony v závislosti od 

dosiahnutia koeficientu preventívnej starostlivosti (KPS), pričom zvýhodnená cena sa 
uplatní pri KPS≥38%. Zvýšená cena bodu za výkon 108 vo výške 0,0202 €. Zvýšenie 
ceny IDK na 0,08 €. 

• za VLDD - KEF = 60%, zvýhodnená cena bodu za preventívny výkon pri KPS≥33%. 
Zvýšenie ceny IDK na 0,24 €. 

• za VLD - KEF = 60%, zvýhodnená cena bodu za preventívny výkon pri KPS≥21%. 
Zvýšenie ceny IDK na 0,15 €. Čo sa týka zavedenia úhrad nových výkonov INR a ABI, 
VšZP navrhuje termín 1.4.2016. 
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 Zástupcovia ZDRAVITA požadujú zavedenie výkonov INR a ABI k 1.1.2016. 

Ing. Borovková k požiadavke VLD uviedla, že VšZP naplnila svoj záväzok – zvýšenie 
finančných prostriedkov o 4 % od 1.10.2015 a predmetné výkony by boli nad rámec 
toho, na čo sa VšZP zaviazala. 

 Zástupcovia ZDRAVITA požiadali o ďalšie rokovanie k segmentu VLD. Ing. 
Borovková, vzhľadom k predloženým argumentom a pretrvávajúcej nespokojnosti 
zástupcov ZDRAVITA, navrhla zrovnanie s VLDD vo vekovej skupine do 28 rokov, t.j. 
zvýšenie individuálnej dodatkovej kapitácie (IDK) o 0,165 € u VLD vo vekovej skupine 
do 28 rokov.   

 
• za ŠAS – zavedenie diferencovaného odmeňovania prostredníctvom KEF, zavedením 

individuálnych pripočítateľných položiek (IPP1 a IPP2) k vybraným výkonom a zvýšením 
úhrad výkonov 60, 62 a 63 formou zvýšenia bodového ohodnotenia. 

 
Ing. Antónia Borovková odprezentovala tabuľku KPS podľa jednotlivých segmentov. 
Zástupcovia ZDRAVITA – súhlasili s navrhovanými KPS a mierou prevencie pre priznanie 
zvýhodnených cien bodu za preventívny výkon. Zároveň súhlasili s navrhovanou zmenou 
platobných podmienok od 1.10.2015. 
 
Ing. Antónia Borovková poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 29.9.2015 
  
 
zapísala:  Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru nákupu ZS 
 
overila: Ing. Antónia Borovková, riaditeľka sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti 
 
overil:   MUDr. Marián Šóth, generálny riaditeľ o. z. ZDRAVITA   
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