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Zápisnica z dohodovacieho konania medzi VšZP, a.s. a Zdravita, o.z., 
ku zmluvným podmienkam členov Zdravita, o.z.,  
uskutočneného dňa 05. mája 2015 od 13.15 hod. 

v mieste sídla VšZP, a.s., Mamateyova 17, 850 05  Bratislava 

 

 

 

Prítomní :  

 

za VšZP, a.s. : 

Ing. Marcel Forai, MPH – generálny riaditeľ VšZP, a.s. 

MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca OZaR,  zastupujúca riaditeľku nákupu ZS VšZP Ing. 

Antóniu Borovkovú  

Ing. Emília Kastelovičová, vedúca odboru NZS 

Ing. Martin Kundrát – vedúci odboru stratégia 

PhDr. Pavol Špaňo – experti odboru stratégie 

 

 

za Zdravita, o.z. :  

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. – generálny riaditeľ Zdravita, o.z. 

MUDr. Marián Šoth – zástupca generálneho riaditeľa Zdravita, o.z. 

MUDr. Dušan Lipták -  predseda segmentu VLD,  

                                       krajský riaditeľ Zdravita, o.z., pre Prešovský kraj 

MUDr. Ondrej Kusý – predseda segmentu ŠAS 

                                      Krajský riaditeľ Zdravita, o.z., pre Nitriansky kraj 

MUDr. Andrej Zlatoš – spoločný zástupca Zdravita, o.z.,  v segmente ŠAS 

MUDr. Marianna Šestinová – predseda segmentu GYN  

                                                 Krajská riaditeľka Zdravita, o.z., pre Košický kraj 

MUDr. Ján Hruška – spoločný zástupca v segmente GYN 

                                   Krajský riaditeľ Zdravita, o.z., pre Žilinský kraj 

MUDr. Peter Sečník – predseda segmentu SVaLZ 

                                     Krajský riaditeľ Zdravita, o.z., pre Bansko-bystrický kraj                                   

PhDr. Libuša Repiská – predsedkyňa výboru sekcie ADOS 

Ing. Peter Sobota – riaditeľ sekretariátu Zdravita o.z. 

 

Programom  rokovania  predmetného kola  dohodovacieho konania  zástupcov VšZP 

a.s., a spoločných zástupcov Zdravita o.z. boli požiadavky úprav zmluvných 

a cenových podmienok pre členov Zdravita o.z. ktoré budú odzrkadľovať aktuálne 

legislatívne úpravy ovplyvňujúce činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

v ambulantnom sektore a súvisiace skutočnosti. 

 

 

ZÁPIS Z ROKOVANIA 

 

Rokovanie zahájil generálny riaditeľ VšZP, a.s.,  Ing. Marcel Forai, MPH ( ďalej len „GR 

VšZP“ ) Privítal prítomných na a uviedol, že predmetné stretnutie sa uskutočňuje na základe 

iniciatívy Zdravita, o.z., a to vo veci nových cenových podmienok pre členov Zdravita, o.z, 
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z čoho dôvodu odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi Zdravita, o.z., MUDr. Ladislavovi 

Pásztorovi, MSc. ( ďalej len „GR Zdravita“ ). 

 

GR Zdravita poďakoval za privítanie, za samotné uskutočnenie rokovania, a pokračoval 

zhrnutím súčasnej situácii v zdravotníctve v SR a v jeho ambulantnom sektore. 

 

GR Zdravita uviedol : „Myslíme si, že je čas hovoriť o našich zmluvných vzťahoch v kontexte 

toho, čo sa udialo za posledné mesiace. Absolvovali sme niekoľko stretnutí s členmi Zdravita 

o.z. a to aj spolu so SLK. Účelom stretnutí bola osveta týkajúca sa ozrejmenia skutočnosti 

založenia Zväzu ambulantných poskytovateľov SR. Vývoj ohľadom spoločného založenia 

Zväzu ambulantných poskytovateľov ako zastupujúcej organizácie ambulantných PZS, ktorej 

čelnmi by sa stali členovia Zdravita, o.z., mandanti SLK ako aj ďalšie právnické a fyzické 

osoby súkromného sektora ambulantných PZS. Momentálne tu sedíme bez zástupcov SLK, 

nakoľko sa založenie spoločného zväzu zatiaľ nezrealizovalo.“ 

 

GR Zdravita ďalej uviedol, že aktuálne legislatívne úpravy ovplyvňujúce činnosť 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore sú veľmi nešťastné, a z nich 

vyplývajú negatívne nálady lekárov, a to či už v súvislosti s ERP, alebo v súvislosti so 

zrušením úhrady poplatkov za prednostné vyšetrenia, ale napríklad aj  nešťastná zmena v 

dodatok zmluvných partnerov VšZP súvisiace so zmenou odborného garanta, ktorá 

znamená defacto ukončenie zmluvy.  

 

V ďalšej časti svojho úvodného slova GR Zdravita hovoril o uzneseniach, ktorými ho ku 

konaniu voči zdravotným poisťovniam zaviazali delegáti mimoriadneho Valného 

zhromaždenia ASL SR ( ktorí sú rovnako aj zástupcovia členov Zdravita, o.z. )  ktoré sa 

uskutočnilo dňa 22. apríla 2015 v Žiline, a to konkrétne o : 

 

Uznesení č. 14 : 

Mimoriadne Valné zhromaždenia  ASL SR ukladá rokovaciemu tímu pri rokovaniach o 

zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s : 

 Dôvera ZP a.s. 

 VšZP a.s. 

 ZP UNION a.s. 
žiadať 20 – 30 % zvýšenie cien a objemov. 

 

Uznesení č. 15 : 

Mimoriadne Valné zhromaždenie ukladá rozhodnúť spoločným zástupcom Zdravita o.z. 

vypovedať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade neprijatia našich 

cenových návrhov a požiadaviek. 

 

GR Zdravita nadviazal na vyššie uvedené v kontexte otázky kompenzácie dopadov Zákona 

o poplatkoch na ambulantný sektor, kde je predpoklad vyčíslenia dopadu Zákona 

o poplatkoch v celom systéme zdravotníctva cca 20 miliónov EUR. Samozrejme, že nejde 

len o zrušenie poplatkov, ale aj o ďalšie súvisiace skutočnosti, napríklad aj dopad výpadku 
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príjmov z pohľadu neplatenia zdravotného poistenia za nízke príjmové vrstvy – už dnes sú 

signály, že zamestnanci si delia úväzky a je predpoklad vyššieho výpadku príjmov na 

zdravotnom poistení.  

 

GR Zdravita konštatoval, že v zmysle uznesení z MVZ ASL SR apríl 2015 je aktuálne 

rokovanie miestom prezentácie žiadosti o výrazné zvýšenie cien pre členov Zdravita o.z., 

s čím je spätá aj skutočnosť alternatívy vypovedania zmlúv za členov Zdravita, o.z., VšZP.  

 

GR Zdravita : Základnou požiadavkou je zvýšenie všetkých cien a objemov  o 30 % . V tejto 

chvíli hovoríme o navýšení cien len pre našich členov, a to formou projektového 

financovania, od 1. júla 2015. Napríklad opakovane sme hovorili o možnostiach hradenia 

INR u VLD, u špecialistov diskutujeme o hradení výkonov 60, 62, 63 u nových pacientov, ako 

aj úhrade RTG snímkov. 

 

Nechceme dnes hovoriť o podrobnostiach realizácie.  Dnes by sme radi dohodli presný 

harmonogram rokovaní v jednotlivých segmentoch v pracovných skupinách, aby výsledkom 

týchto rokovaní boli reálne pozitívne výstupy vo veci nových zmluvných podmienok členov 

Zdravia, o.z., v kontexte vyššie uvedeného. Aby som potom nemusel urobiť to, čo minulý 

štvrtok : podal výpoveď v Dôvera ZP, a.s. 

 

Chcel by som zdôrazniť to, že z našej strany je veľká vôľa, aby sme sa dohodli. Nejedná sa  

o plošné navýšenie cien, ale aj o zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

poistencov VšZP. Je to rozhodnutie nášho celého rokovacieho tímu, a rozhodnutia Správnej 

rady ASL SR včerajšieho nočného rokovania. Budeme veľmi intenzívne hľadať nové 

možnosti ctiac zmluvu o strategickom partnerstve VšZP. 

 

Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že situácia je nepriaznivá. Poukázal na stratégiu VšZP 

v oblasti jednotkových cien, z ktorej neustúpi.  VšZP nie je za plošné zvyšovanie cien 

kapitácií a ceny bodu, nakoľko uvedené nevedie ku zvyšovaniu kvality poskytovanej ZS. 

Zároveň navrhol alternatívy zvýšenia finančných prostriedkov za poskytovanú zdravotnú 
starostlivosť podľa jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti nasledovne: 

 Všeobecná ambulantná starostlivosť – zmena v rozvrstvení vekových kategórií pre 
úhradu formou kapitácie a úpravu ich výšky kapitácie s cieľom zohľadniť náročnosť 
starostlivosti v jednotlivých vekových kategóriách a zavedenie „dodatkovej kapitácie“ 
v závislosti od preskripcie liekov a indikovania výkonov SVLZ (bude predstavený 
konkrétny projekt). Snahou VšZP bude zaviesť tento projekt od 1.7.2015. V prípade 
problémov spočívajúcich v technickom zabezpečení – limity informačného systému 
a potrebný čas na jeho úpravu, VšZP predstaví na obdobie do zavedenia projektu 
prechodné alternatívne riešenie) 

 Špecializovaná ambulantná starostlivosť – VšZP rozpracovala viac návrhov, ktoré budú 
predstavené najskôr v pracovných skupinách. VšZP uprednostňuje riešenie, ktoré sa 
dotkne všetkých poskytovateľov. Jedným z navrhovaných riešení je zavedenie 
„bonusových príplatkov“ k výkonom 60,62 a 63 v závislosti  od plnenia kritérií 
zameraných na  preskripciu liekov a indikovania výkonov SVLZ. 

 ADOS – vzhľadom k vyrokovaniu vyšších cien za výkony s inými zdravotnými 
poisťovňami, VšZP pristúpi k úprave cien za vybrané výkony ADOS – bude prejednané 
v pracovných skupinách. 

 Gynekológia – prehodnotenie stanovenia objemov na výkony USG – bude prejednaná 
metodika stanovenia objemov v pracovných skupinách 
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Ing. Marcel Forai, MPH v súvislosti s uvedeným uviedol, že po prerokovaní jednotlivých 
návrhov v pracovných skupinách budú tieto predmetom ďalšieho spoločného rokovania 
VšZP a o. z. ZDRAVITA.   
 

 

Ing. Sobota : „Budú tieto podmienky realizované iba pre členov Zdravita, o.z. ?“ 

 

Ing. Marcel Forai, MPH uviedol, že  VšZP nemôže  mať iné podmienky pre Zdravitu a iné pre 

ostatných lekárov.  Zároveň podotkol, aby sme sa  na  skutočnosti, či budú podmienky 

určené len pre členov Zdravita teraz nezasekli. VšZP aj v minulosti spolupracovala 

a rozvíjala   projektové financovanie. 

 

MUDr. Šestinová : „Ešte by som sa chcela opýtať na otázku zazmluvnenia a hradenia 

Ultrazvukov podľa navrhovaného modelu.“ 

 

MUDr. Havelková, MPH reagovala , že nastavenie limitov pre úhradu USG vyšetrení 

v gynekológii máme rozpracované a Ing. Marcel Forai, MPH dodal, že prehodnotenie 

stanovenia objemov na výkony USG – bude  metodika stanovenia objemov prejednaná 

v pracovnej skupine.   

 

MUDr. Sečník : „ Zatiaľ nezazneli informácie  o SVaLZ-och...“ 

 

Ing. Marcel Forai, MPH  informoval, že v roku 2015 nebude VšZP  meniť ceny a  neplánuje 

robiť plošné úpravy v segmente  SVaLZ.  Prípadne individuálne žiadosti PZS je možné riešiť 

v rámci IDK, ktoré má dohodnuté jasné podmienky.  

 

GR Zdravita ďalej navrhol aby boli dohodnuté termíny rokovaní jednotlivých pracovných 

skupín v rámci príslušných segmenov, ktoré sú, po vzájomnom odsúhlasení nasledovné : 

 

- segment SVaLZ Zdravita o.z. – 13. mája 2015 o 9.00 hod. 

( pracovná skupina : za Zdravita o.z. MUDr. Sečník, za VšZP MUDr. Havelková, 

MUDr. Kundrát  

segment VLD Zdravita, o.z. 13. mája 2015 o 10.00 hod.  

( pracovná skupina : za Zdravita o.z. MUDr. Lipták, za VšZP MUDr. Havelková, 

MUDr. Kundrát ) 

- segment VLDD Zdravita o.z. – 13. mája 2015 o 14.00 hod. 

( pracovná skupina : za Zdravita o.z. MUDr. Moro, za VšZP MUDr. Havelková, MUDr. 

Kundrát ) 

- segment ADOS Zdravita o.z. – 18. mája 2015 o 13.00 hod. 

( pracovná skupina : za Zdravita o.z. PhDr. Repiská, za VšZP MUDr. Havelková, 

MUDr. Kundrát ) 

- segment ŠAS Zdravita o.z. – 18. mája 2015 o 15.00 hod. 

( pracovná skupina : za Zdravita o.z. MUDr. Kusý, MUDr. Zlatoš, za VšZP MUDr. 

Havelková, MUDr. Kundrát ) 

- segment GYN Zdravita o.z. – 19. mája 2015 o 08.30 hod. 
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( pracovná skupina : za Zdravita o.z. MUDr. Hruška, za VšZP MUDr. Havelková, 

MUDr. Kundrát ) 

 

 

Zároveň GR Zdravita o.z. navrhol spoločné rokovanie k záverom vyplývajúcim z rokovaní 

pracovných skupín za prítomnosti vedenia oboch zúčastnených organizácií, a to na 19. mája 

2015 o 14.00 hod. Predmetný termín rokovania obe strany odsúhlasili. 

 

GR Zdravita : „Ja by som si dovolil záverovať za našu stranu : procesne je veľmi dôležitý 

dobrý a vzájomne odsúhlasený zápis z každého rokovania.  Zajtra ráno dostanete náš Zápis, 

a budeme očakávať Zápis od Vás, aby sme si definitívny Zápis mohli vzájomne odsúhlasiť.  

Čo sa týka požiadavky 30tich %, túto požiadavku myslíme vážne a nie iba v kontexte 

kompenzácie dopadov poplatkového zákona“ 

 

GR Zdravita : „Ešte poznámka k výpadku príjmov od pacientov z pohľadu zrušenia poplatkov 

za prednostné ošetrenia :  mimo riadnych ordinačných hodín, keď by sme ambulovali mimo 

zdravotného poistenia. Je tu otázka úhrady liekov a ich vykazovania zdravotnej poisťovni. 

Treba povedať že aktuálna cena výkonu 62 je veľmi nízka, 4,60 EUR za 20 minút práce 

špecialistu. Navrhujeme teda alternatívu ordinovania v rámci ordinačných hodín, ale mimo 

zdravotného poistenia. Zásadou by bolo, aby sa výkon účtoval pacientovi na jeho vlastnú 

žiadosť, a nie zdravotnej poisťovni. Dôležitá je však úhrada liekov zdravotnou poisťovňou“ 

 

Ing. Marcel Forai, MPH  poukázal na niektoré úskalia načrtnutého problému, , ale v rámci 

pracovnej skupiny je možné aj túto tému bližšie analyzovať a verím, že nájdeme nejaké 

riešenie 

 

GR Zdravita : „Ešte by som rád doplnil požiadavku  na stretnutiach ŠAS ,kde ste sa zúčastnili 

aj Vy pán generálny riaditeľ, za čo si dovolím poďakovať. Tieto stretnutia veľmi pozitívne 

hodnotili aj naši členovia. Opakujem požiadavku vypustenia klauzuly o ukončení Zmluvy, 

v prípade zmeny odborného zástupcu alebo miesta výkonu činnosti.   

Tiež chceme rokovať o zmenu „ročiakov“ na „štvorročiakov“, a to najneskôr v septembri 

2015.“ 

 

Ing. Marcel Forai, MPH  informoval, že k téme ŠAS sa vrátime  až záverom roka, po 

vyhodnotení tohoročných dát za všetky ambulancie špecialistov (4-ročné, 1-ročné... ), 

a oznámime  ambulanciám výsledok  plnia kritérií. Takéto hodnotenie  sa bude diať 2x ročne. 

Zároveň VšZP  bude avizovať ústavným zariadeniam kde sa lekár pohybuje, ak sa pohybuje 

na inom pracovisku; 

 

GR Zdravita : „Niektoré problémy, ktoré vyplávali na povrch pri odzmluvňovaní špecialistov 

mohli byť eliminované tým, že by sme uplatnenie základných princípov prebrali pred 

spustením celej akcie.“ 

 

Ing. Kundrát  informoval, že  aj v minulosti sa  sčítavali úväzky v odbornosti na dvoch 

ambulanciách jedného lekára, ale musel tam byť iba on sám, potom plnil kritériá. 
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GR Zdravita : „Nám tento princíp stačí, ak v rámci jedného úväzku poskytovateľ má niekoľko 

miest výkonu činnosti a ich súčet je 1,0, tak je to potom v poriadku“ 

 

Ing. Kundrát : „Samozrejme je tu aj otázka toho, aké máme informácie, aké informácie nám 

poslali v dotazníkoch lekári“ 

 

GR Zdravita : „Dovolím si za našu stranu záverovať a poďakovať všetkým prítomným z VšZP 

za účasť na dnešnom rokovaní“. 

  

Ing. Marcel Forai, MPH  poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zároveň rokovanie 

ukončil.  

 

 

Zapísal :  

Ing. Peter Sobota - riaditeľ sekretariátu Zdravita, o.z. 

MUDr. Beata Havelková, MPH. vedúca OZaR  za VšZP. 

 

 

Zápisnicu overili : 

 

Ing. Marcel Forai, generálny riaditeľ VšZP a.s. 

 

MUDr. Ladislav Pásztor - generálny riaditeľ Zdravita, o.z. 


