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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

ZÁPISNICA  
z I. riadneho Valného zhromaždenia 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 

Piatok 27.01.2017 
SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE 

Salónik THURZO APHRODITE 

 
Program : 

 
1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov  

2. Procedurálne veci  

3. Správy o činnosti ZAP a diskusia k predneseným správam   

- Správa o činnosti ZAP za obdobie od septembra 2015 do decembra 2016 

- Správa o cieľoch činnosti ZAP na rok 2017  

- Správa o hospodárení ZAP  

4. Návrh na zmenu Stanov ZAP  

5. Voľba predsedu Správnej rady, členov Správnej rady ZAP, Dozornej rady ZAP, predsedu Predstavenstva 

ZAP, člen Predstavenstva ZAP, predsedov Predstavenstiev krajov ZAP         

6.  Vyhlásenie výsledkov voľby predsedu Správnej rady, členov Správnej rady ZAP, Dozornej rady ZAP, 

predsedu Predstavenstva ZAP, člen Predstavenstva ZAP, predsedov Predstavenstiev krajov ZAP         

7. Rôzne a diskusia k predneseným bodom 

 

 

 1. Otvorenie, privítanie delegátov  

 

Predseda Správnej rady ZAP,  MUDr. Marian Kollár privítal delegátov a hostí I. riadneho Valného 

zhromaždenia ZAP. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné, nakoľko na začiatku zasadnutia VZ ZAP je 

prítomných 37 z 50 delegátov VZ ZAP. Počas zasadnutia sa počet prítomných delegátov doplnil na 41. 

Predseda Správnej rady ZAP MUDr. Kollár v krátkosti zrekapituloval pôsobenie ZAP od jeho založenia, 

začatia aktívnej činnosti, rozširovania členskej základne, vyjednávanie a rokovanie nielen so zdravotnými 

poisťovňami až do času konania I. riadneho VZ ZAP, na ktorom budú prvýkrát volené nové orgány ZAP.  

 

2.  Procedurálne veci  

        Predseda Správnej rady MUDr. Kollár požiadal delegátov o predloženie prípadných návrhov 

na doplnenie programu rokovania I. riadneho VZ ZAP. MUDr. Kollár požiadal o doplnenie nového 

bodu programu, ktorý navrhuje zaradiť za pôvodný bod 5 programu. Predmetnom doplneného bodu 

programu je Informácia predsedu Správnej rady a súčasného prezidenta Slovenskej lekárskej komory 

o ostatnom rokovaní o poplatkoch s ministrom zdravotníctva SR, JUDr. Ing. Tomášom Druckerom zo 
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dňa 26.1.2017. 

 

Va     UVZ 1/27/1/2017 

          Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje doplnenie programu rokovania VZ tak, že za bod 5 pôvodného 

programu sa vkladá nový bod programu : Informácia predsedu Správnej rady a súčasného 

prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mariana Kollára o rokovaní o poplatkoch 

s ministrom zdravotníctva SR, JUDr. Ing. Tomášom Druckerom zo dňa 26.1.2017. 
 

    ZA : 37, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

     

          UVZ 2/27/1/2017 
          Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje predložený program rokovania VZ po doplnení nového bodu - 

Informácia predsedu Správnej rady a zároveň prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. 

Mariana Kollára o rokovaní o poplatkoch s ministrom zdravotníctva SR, JUDr. Ing. Tomášom 

Druckerom zo dňa 26.1.2017. 

 

   ZA : 37, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

  Za overovateľov zápisnice VZ ZAP boli zvolení MUDr. Edita Hlavačková a MUDr. Renáta 

Smiková. 

    

UVZ 3/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje overovateľov zápisnice I. riadneho VZ ZAP v zložení MUDr. Edita 

Hlavačková a MUDr. Renáta Smiková. 

 

 ZA : 37, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

  Za skrutátorov I. riadneho VZ ZAP boli zvolení MUDr. Denisa Lacková-Krivušová a MUDr. 

Soňa Ostrovská. 

 

  UVZ 4/27/1/2017 
V    Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje skrutátorov I. riadneho VZ ZAP v zložení MUDr. Denisa 

Lacková-Krivušová a MUDr. Soňa Ostrovská. 

 

   ZA : 37, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

 3.  Správy o činnosti a diskusia k predneseným správam: 

 

Správa o činnosti ZAP za obdobie od septembra 2015 do decembra 2016 a o cieľoch činnosti ZAP na 

rok 2017 

 

MUDr. Hlavačková ako člen predstavenstva za ŠAS (ORL) a Správnej rady ZAP za ŠAS predložila 

a predniesla správu o činnosti ZAP od založenia, resp. od začiatku svojej aktívnej činnosti až do konca roku 

2016. 

Poisťovne 

Výsledkom rokovaní s poisťovňami bolo navýšenie cien vo VšZP celkovo o 16%, v Dôvere ZP o 10% (pri 

využívaní funkcionality Bezpečné lieky online o 20%), v poisťovni Union ZP o 2,5%. Cenové podmienky 

dodatkov k zmluvám platia pre členov ZAP do konca marca 2017. 

Vo VšZP podalo žiadosť o IDK 293 členov, navýšenie bolo realizované 145 žiadateľom, čo predstavuje 

navýšenie u 49,5% žiadateľov. V Dôvera ZP podalo žiadosť o IDK 47 členov, navýšenie bolo realizované 
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34 žiadateľom, čo predstavuje navýšenie u 72,34% žiadateľov. V Union ZP podalo žiadosť o IDK 66 

členov ZAP, navýšenie bolo realizované 58 žiadateľom, čo predstavuje navýšenie u 87,88% žiadateľov. 

Vo VšZP sa podarilo zástupcov ZAP vyrokovať, aby neboli KEF použité pri platbách za poskytovanú 

zdravotnú starostlivosť. Vo všetkých zdravotných poisťovniach sme opakovane argumentovali, že rôzne 

hodnotiace koeficienty nepovažujeme za objektívne metódy na posúdenie kvality poskytovateľa. 

MZ SR 

Po voľbách v marci 2016 sa zástupcom ZAP podarilo presvedčiť nového ministra zdravotníctva, že ZAP je 

rovnako silná organizácia ako Zdravita a naši zástupcovia sú preto zaradení do všetkých  projektov, ktoré 

momentálne na MZ SR prebiehajú.  

Rokovaní o LSPP sa zástupcovia ZAP zúčastnili na MZ SR 9 x, rokovaní o poplatkoch 2 x, o optimalizácii  

siete poskytovateľov tiež 2 x  a o príprave nového katalógu zdravotných výkonov rovnako 2 x. 

NCZI 

Zástupcovia ZAP sa 7 x zúčastnili rokovaní na NCZI, niekoľkí členovia ZAP sú zaradení aj do pilotného 

programu eHealth. 

VÚC 

Vzhľadom na problémy so zmenou povolení poskytovateľov, ktorí majú vydané povolenie na 

prevádzkovanie ambulancie v odbore neuvedenom v zozname špecializovaných ambulancií,  ako aj pri 

riešení problematiky LSPP, sa zástupcovia ZAP zúčastnili rokovaní so zástupcami niektorých VÚC, pričom 

komplikované boli najmä rokovanie s VÚC Trenčín ohľadom zmeny povolení. 

Rokovania s ostatnými organizáciami združujúcimi ambulantných poskytovateľov 

V nadväznosti na komplikovanie situácie v zdravotníctve, a teda aj v ambulantnom sektore, predstavitelia 

ZAP považovali za potrebné koordinovať postup s ostatnými organizáciami. Preto Správna ZAP pozvala na 

spoločné stretnutie zástupcov SLÚŠ a Zdravity. Prezident SLÚŠ MUDr. A. Janco deň pred spoločným 

rokovaním prisľúbenú účasť SLÚŠ zrušil. Stretnutie sa uskutočnilo 22.11.2016 za účasti predstaviteľov 

ZAP a Zdravity v sídle ZAP. Rokovanie trvalo viac ako 2 hodiny a zástupcovia oboch strán vyjadrili 

záujem pokračovať v spoločných rokovaniach za účelom spoločného postup pri obhajovaní záujmov a 

požiadaviek členov oboch organizácií. 

Stretnutia s členmi ZAP 

Za obdobie od októbra 2015 do decembra 2016 absolvovali zástupcovia ZAP 17 stretnutí s členmi ZAP, a 

to jednak vo všetkých krajských mestách a jednak v rámci kongresov viacerých odborných spoločností. 

Zástupcovia ZAP sa v období september 2015 - december 2016 zúčastnili 73 pracovných rokovaní. 

ZAP eviduje k 31.12.2016 1976 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

       

UVZ 5/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP berie na vedomie Správu o činnosti ZAP za obdobie od októbra 2015 do 

decembra 2016, ktorej súčasťou je aj vízia činnosti ZAP na rok 2017. 

 

ZA: 41:, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

Správa o hospodárení ZAP 

 

Predseda Správnej rady MUDr. Kollár poukázal na poplatkovú nedisciplínu členov ZAP, pričom činnosť 

ZAP je financovaná výlučne z členských príspevkov. Ak má ZAP fungovať na profesionálnej úrovni 

potrebuje na to adekvátne financie. ZAP vyrokoval pre svojich členov navýšenie úhrad za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť zo zdravotných poisťovní, ktoré predstavuje niekoľkonásobne vyššiu sumu ako je 

suma ročného členského ZAP. Navrhol vyplatiť odmenu MUDr. Hlavačkovej, ktorá sa od založenia ZAP až 

do súčasnosti najaktívnejšie venuje činnosti a fungovaniu ZAP vo všetkých oblastiach. 

MUDr. Hlavačková doplnila, že cca 600 členov ZAP nemá uhradený členský príspevok ZAP na rok 2016, 

nie to ešte na rok 2017, ktorého splatnosť je do konca februára 2017. Navrhla zverejniť zoznam členov ZAP 

na webovej stránke ZAP www.zapsk.sk prístupný len pre členov ZAP, v ktorom by si všetci členovia ZAP po 

prihlásení sa pod svojimi prihlasovacími údajmi vedeli platbu členského príspevku za jednotlivé roky 

preveriť.  

 

http://www.zapsk.sk/
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UVZ 6/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP berie na vedomie Správu o hospodárení ZAP za obdobie od októbra 2015 

do decembra 2016. 

 

ZA : 41, PROTI : 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

V rámci diskusie sa k zlepšeniu revíznej činnosti pre poskytovateľov - členov ZAP vyjadril MUDr. 

Cíbik PhD. (VLD, Pruské) a MUDr. Bakič (VLD, Zavar). MUDr. Bakič vyjadril súhlas so zvýšením výšky 

ročného členského príspevku ZAP. 

MUDr. Liptáková (neurológia, Kremnica) rovnako poukázala na kontrolu vykonanú u nej ako 

poskytovateľa zo strany VšZP. Navrhuje presadzovať, aby nebola pokuta automaticky započítaná  

a odpočítaná z mesačnej faktúry poskytovateľa.  

Ako ďalší v poradí sa do diskusie zapojil MUDr. Klein, ktorý poukázal na neustále sa zhoršujúce 

vazalské postavenie poskytovateľa voči zdravotnými poisťovniam. Poskytovatelia sú stále viac a viac 

zaťažovaní administratívnou agendou, od januára 2017 aj zo stany ÚDZS z dôvodu 

povinnosti vyplňovať ďalšie údaje navyše pri vykazovaní. Navrhuje zvýšiť výšku členských príspevkov 

ZAP tak, aby si členovia ZAP mohli zaplatiť kvalitnú právnu pomoc na zastupovanie poskytovateľov za 

účelom poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Načrtol problematiku skutočne legálneho 

predaja s.r.o. – ambulancie s možným rizikom nezazmluvnenia zo strany zdravotných poisťovní.  

MUDr. Kollár k zvýšeniu sumu členského príspevku na rok 2017 zareagoval v tom zmysle, že splatnosť 

členského príspevku je do konca februára 2017 a jeho zvyšovanie v čase, kedy už niektorí členovia ZAP 

členský príspevok uhradili, by bolo voči týmto členom ZAP minimálne nespravodlivé. 

MUDr. Hlavačková doplnila, že úlohou krajských zástupcov ZAP je informovať členov vo svojom 

regióne aj o týchto tu diskutovaných problémoch ambulantných lekárov. Dotkla sa otázky úhrady liekov 

a svalzov u nezmluvného poskytovateľa, a to nielen pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu 

úhrady zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

MUDr. Perichtová (FBLR, Nová Dubnica) uviedla, že má vyjadrenie z EÚ ohľadom úhrady liekov 

a svalzov. Zároveň skonštatovala, že samí poskytovatelia môžu za to, v akej situácii sa v súčasnosti 

nachádzajú. Citovala zo zápisnice zo stretnutia zástupcov ZAP a Zdravita, o.z., na ktorom JUDr. 

Červeňaská uviedla, že je potrebné hľadať riešenia aj v tom smere, aby dopady nepriaznivého stavu 

(napr. nadlimity, nereálne ceny), ktoré znášajú poskytovatelia, boli aspoň čiastočne prenesené na 

pacientov. Verejnosť nevie o týchto problémoch. Len v takom prípade môžu mať totiž podniknuté kroky 

zo strany poskytovateľov pozitívny výsledok. MUDr. Perichtová záverom skonštatovala, že 

poskytovatelia nemajú uzatvorené zmluvy s komerčnými poisťovňami, preto nie sú viazaní poplatkom za 

vyplnenie tlačiva stanoveného týmito poisťovňami. 

MUDr. Hruškovič (imunológia - alergológia, Bratislava) sa vyjadril, že za účelom profesionalizácie 

činnosti ZAP by malo byť odmeňované celé predstavenstvo ZAP, ktoré by si malo vytýčiť hlavné ciele 

svojej činnosti a za kvalitnú prácu by mali byť členovia predstavenstva aj pravidelne odmeňovaní. 

MUDr. Šimovičová (VLDD, Bratislava) ako člen predstavenstva za VAS a člen Správnej rady za VLDD 

poukázala na nespokojnosť so všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako i cenovými podmienkami 

zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené medzi poskytovateľmi a zdravotnými 

poisťovňami. ZAP by mal predložiť zdravotným poisťovniam svoj návrh zmluvy s účinnosťou 

k 1.4.2017. Navrhuje zmeniť zdravotnícku legislatívu a aktívne sa zúčastňovať rokovaní v pracovných 

skupinách na zdravotných poisťovniach. 

MUDr. Malacká (endokrinológia, Bratislava) uviedla, že úhrada poisťovne poskytovateľom za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť degresívnou cenou bodu je pre poskytovateľov dehonestujúca. 

Pripája sa k návrhu MUDr. Šimovičovej poveriť právnikov vypracovaním návrhu zmluvy o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti z dielne ZAP. 

MUDr. Fabišíková (psychiatria, Košice) vyzvala nielen prítomných delegátov VZ na „neposlušnosť“ 

v súčasnej situácii ambulantných poskytovateľov vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami. VšZP núti 

poskytovateľov pracovať 6 hod. denne. a v prípade, že poskytovateľ neplní kritériá stanovené VšZP, 

poisťovňa s ním neuzatvorí zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
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MUDr. Lipták (VLD, Bratislava) skonštatoval, že kapitácia v segmente VAS by mala byť platbou, ktorá 

reálne pokryje mesačné finančné náklady ambulancie. 

MUDr. Krnáč (VLD, Hriňová) podporil návrh spoločného postupu ZAP a Zdravity s požiadavkami za 

jednotlivé odbornosti voči zdravotným poisťovniam. Len jednotným postupom môžu zástupcovia 

súkromných ambulantných poskytovateľov presadiť a dosiahnuť svoje oprávnené požiadavky. Cesta 

k úspechu je cesta jednotnosti, názorovej zhody a prípadného spájania sa organizácii, a nie cesta 

rozbíjania lekárskeho stavu a rozdrobenosti.  

MUDr. Hamzová (neurológia, Rajecké Teplice) predniesla požiadavku na lepšie financovanie 

sústavného vzdelávania lekárov. 

MUDr. Šišková (VLDD, Žiar nad Hronom) vyjadrila súhlas s rokovaním o spoločnom postupe 

s ostatnými organizáciami združujúcimi a zastupujúcimi ambulantných lekárov, čím sa vytvoria lepšie 

vyjednávacie  a rokovacie podmienky so zdravotnými poisťovňami. Navrhla zeefektívniť tzv. revízne 

(pokutovoprávne, kazustické) okienko na webe ZAP za účelom informovanosti členov o špecifických 

odborných problémoch jednotlivých odborností. 

MUDr. Knežová (VLDD, Košice) otvorila problematiku LSPP. 

 

Predseda Správnej rady ZAP MUDr. Kollár vyzval delegátov VZ predloženie konkrétnych možných 

návrhov a spôsobov riešenia uvedených problémov ambulantného sektora tak, aby sa poskytovatelia stali 

rovnocenným rokovacím partnerom zdravotných poisťovní. 

 
4. Návrh na zmenu Stanov ZAP 

 
JUDr. Škodler a MUDr. Hlavačková predniesli a zdôvodnili návrh novely jednotlivých ustanovení Stanov 

ZAP.  V nadväznosti na uvedené VZ schválilo novelizáciu Stanov ZAP v prednesenom znení a prijalo tieto 

uznesenia : 

 

UVZ 7/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 2 Predmet činnosti Združenia bod 2.1.2. v znení : 

Zastupovanie svojich členov vo vzťahoch najmä so zdravotnými poisťovňami v SR a EÚ, so Sociálnou 

poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými 

poisťovňami, vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, za účelom získania ich 

primeraného finančného ohodnotenia a zlepšenia ich spoločenského postavenia. 

 

ZA 39, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 1 

 

UVZ 8/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 3 Zastupovanie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti bod 3.1. v znení : V záujme naplnenia cieľa a účelu Združenia špecifikovaného v ods. 2.1. a 

2.2, Združenie uzatvára dohody o udelení plnej moci (ďalej len „Dohoda“) s poskytovateľmi ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti - právnickými osobami (ďalej len „Poskytovateľ“) na účely zastupovania. 

 

ZA : 34, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 6 
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UVZ 9/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 3 Zastupovanie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti bod 3.2. v znení : Súčasťou žiadosti Poskytovateľa o uzatvorenie Dohody podľa ods. 3.1, je 

preukázanie plnenia týchto podmienok: 

- podpísanie vyhlásenia o pristúpení k združeniu, 

- zmluvný vzťah najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou, 

- predloženie dokladu o zaplatení členského príspevku Združeniu za kalendárny rok, v ktorom členstvo 

vznikne. 

 

ZA : 34, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 6 

 

UVZ 10/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 7 Valné zhromaždenie bod 7.1. v znení : Valné 

zhromaždenie členov Združenia je jeho najvyšším orgánom a je tvorené z delegátov, ktorými sú členovia 

Správnej rady, predseda a členovia Predstavenstva, predseda Dozornej rady, členovia Predstavenstva kraja . 

Delegátom Valného zhromaždenia môže byť len fyzická osoba - lekár, ktorá je členom príslušnej stavovskej 

organizácie. 

 

ZA : 39, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 1 

 

UVZ 11/27/1/2017 

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 7 Valné zhromaždenie bod 7.2. v znení : Valné 

zhromaždenie najmä: 
a) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky, 

b) volí a odvoláva Predsedu Predstavenstva a dvoch členov Predstavenstva, 

c) volí a odvoláva Predsedu správnej rady, d) volí a odvoláva členov Správnej rady, 

e) volí a odvoláva členov Dozornej rady, 

f) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu Združenia, 

       g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia 

h) schvaľuje správu o činnosti Združenia, 

i) schvaľuje členský príspevok, 

j) schvaľuje výšku odmeny platenej Poskytovateľom za výkon činnosti Združenia na základe dohody, 

k) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Združenia, 

l) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zrušení 

Združenia, 

m) rozhoduje o iných otázkach, ktoré si vyhradí. 

 

ZA : 39, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 1 
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UVZ 12/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 9 bod 9.1 Správna rada v znení : Správna rada najmä: 

a) riadi a zabezpečuje činnosť Združenia, 

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia, 

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

Združenia, 

d) môže zriaďovať pracovné skupiny za účelom riešenia špecifickej problematiky vo vzťahu 

k ambulantným poskytovateľom na úrovni rokovaní so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou 

poisťovňou, Ministerstvom zdravotníctva SR a ostatnými orgánmi štátnej správy a územnej 

samosprávy. Členov pracovnej skupiny menuje a odvoláva Správna rada spravidla na obdobie 

jedného kalendárneho roka po vymenovaní do funkcie. Členstvo v pracovnej skupine je 

dobrovoľné, obvykle bez odmeny. Člen sa môže členstva v pracovnej skupine kedykoľvek vzdať. 

e) volí Výkonného riaditeľa,  

f) schvaľuje Organizačný, Pracovný a Mzdový poriadok združenia, 

g) rozhoduje o uzatvorení Dohody s Poskytovateľom, rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné 

zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia, pokiaľ 

rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora. 

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

UVZ 13/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 10 Predstavenstvo, Štatutárny orgán bod 10.2. v znení : 

Predstavenstvo má 3 členov volených Valným zhromaždením. Jeden z členov Predstavenstva je poverený 

vedením sekcie všeobecnej ambulantnej starostlivosti a jeden z členov Predstavenstva je poverený vedením 

sekcie špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Ďalší člen Predstavenstva nemusí spĺňať podmienky 

výkonu povolania lekára v zmysle platných právnych predpisov. Z troch členov Predstavenstva je jeden 

Predseda Predstavenstva a dvaja sú členovia Predstavenstva. 

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

UVZ 14/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje doplnenie nového odseku 12.2. do článku 12 Voľby do Predstavenstva 

krajov Stanov ZAP v znení : Kandidát za člena Predstavenstva kraja môže byť len člen Združenia, ktorý má 

uhradený členský príspevok na príslušný kalendárny rok  alebo ambulantný poskytovateľ - fyzická osoba 

podľa čl. V Stanov, ktorý má uhradený odmenu za zastupovanie v zmysle čl. V bod 5.3 Stanov. 

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

UVZ 15/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje doplnenie nového odseku 12.3. do článku 12 Voľby do Predstavenstva 

krajov Stanov ZAP v znení : Voliť členov Predstavenstva kraja môže len člen Združenia, ktorý má uhradený 

členský príspevok na príslušný kalendárny rok  alebo ambulantný poskytovateľ - fyzická osoba podľa čl. 

V Stanov, ktorý má uhradený odmenu za zastupovanie v zmysle čl. V bod 5.3 Stanov. 

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 
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UVZ 16/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 12 Voľby do Predstavenstva krajov bod 12.2., ktorý sa 

vzhľadom na doplnenie nových odsekov tohto článku mení na odsek 12.4. v znení : 12.4. Predseda 

Predstavenstva označí pečiatkou a podpisom presne taký počet kandidátnych listín, ktorý sa rovná počtu 

členov Združenia a počtu ambulantných poskytovateľov - fyzických osôb podľa čl. V Stanov ku dňu 

vyhlásenia volieb.  

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

UVZ 17/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 12 Voľby do Predstavenstva krajov tak, že označenie  

odseku 12.3. sa mení na odsek 12.5. a označenie odseku 12.4. sa mení na odsek 12.6.   

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

UVZ 18/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 12 Voľby do Predstavenstva krajov tak, že označenie 

odseku 12.5. sa mení na odsek 12.7. v znení : 12.7. Obálky s návratkami do 5 dní od posledného dňa 

termínu určeného na doručenie  otvorí Predstavenstvo. Za neplatné označí tie, ktoré:  

a) nemajú označenie pečiatkou a podpisom Predsedu Predstavenstva,  

b) majú vyznačený väčší počet ako piatich kandidátov  

c) boli odovzdané po termíne uvedenom v inštrukciách.  

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

UVZ 19/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu článku 12 Voľby do Predstavenstva krajov tak, že označenie  

odseku 12.6. sa mení na odsek 12.8. a označenie odseku 12.7. sa mení na odsek 12.9.   

 

ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 0 

 

 

5. Voľba členov Správnej rady ZAP, Dozornej rady ZAP, Predstavenstva ZAP, predsedov Predstavenstiev 

krajov ZAP  

 

MUDr. Hlavačková postupne predstavila navrhnutých kandidátov na členov jednotlivých orgánov ZAP, 

z ktorých budú delegáti voliť. 
  

Voľba predsedu predstavenstva ZAP 

Po vykonaní voľby bolo odovzdaných 41 platných volebných hlasovacích lístkov. 

Za predsedu predstavenstva ZAP delegáti VZ ZAP zvolili MUDr. Editu Hlavačkovú. 

 

Voľba členov predstavenstva ZAP  

Po vykonaní voľby bolo odovzdaných 41 platných volebných hlasovacích lístkov. 

Za členov predstavenstva ZAP delegáti VZ ZAP zvolili Mgr. Zdenka Senešiho a MUDr. Soňu Ostrovskú. 
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Voľba predsedu Správnej rady ZAP 

Po vykonaní voľby bolo odovzdaných 41 platných volebných hlasovacích lístkov. 

Za predsedu Správnej rady ZAP delegáti VZ ZAP zvolili MUDr. Mariana Kollára. 

 

Voľba členov Správnej rady ZAP 

Po vykonaní voľby bolo odovzdaných 41 platných volebných hlasovacích lístkov. 

Za členov Správnej rady ZAP delegáti VZ ZAP zvolili nasledovných lekárov za jednotlivé segmenty : 

VLD : MUDr. Peter Lipták, MUDr. Peter Pekarovič 

VLDD : MUDr. Eva Knežová, MUDr. Katarína Šimovičová 

ŠAS : MUDr. Boris Hruškovič, MUDr. Peter Slezák 

GYN : MUDr. Miroslav Kotek, MUDr. Michal Pavlita 

SVaLZ : MUDr. Magdaléna Perichtová 

Polikliniky : MUDr. Ladislav Badík 

 

Voľba členov Dozornej rady ZAP 

Pred konaním voľby členov Dozornej rady ZAP sa MUDr. Viliam Cíbik PhD. vzdal funkcie člena 

Predstavenstva kraja Trenčín ZAP z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie člena Predstavenstva kraja ZAP 

a kandidáta na člena Dozornej rady ZAP. 

Po vykonaní voľby bolo odovzdaných 41 platných volebných hlasovacích lístkov. 

Za členov Dozornej rady ZAP delegáti VZ ZAP zvolili MUDr. Viliama Cíbika PhD., MUDr. Petra Makaru 

MPH, MUDr. Klaudiu Péčovú. 

 

Voľba predsedov Predstavenstiev krajov ZAP 

Členovia Predstavenstiev krajov ZAP, ktorí sú zároveň delegátmi VZ ZA a zúčastnili sa I. riadneho VZ ZAP 

v nadpolovičnej väčšine, to znamená v počte minimálne traja členovia za dané Predstavenstvo kraja ZAP, si 

zvolili svojho predsedu Predstavenstva kraja nasledovne : 

Predseda Predstavenstva kraja BRATISLAVA ZAP : MUDr. Darina Malacká 

Predseda Predstavenstva kraja BANSKÁ BYSTRICA ZAP : MUDr. Štefan Krnáč 

Predseda Predstavenstva kraja KOŠICE ZAP : MUDr. Renáta Smiková 

Predseda Predstavenstva kraja NITRA ZAP : I. riadneho VZ ZAP sa zúčastnili ako delegáti len dvaja 

členovia Predstavenstva kraja NITRA ZAP, preto nebolo možné zvoliť predsedu Predstavenstva kraja 

NITRA ZAP. Predsedu Predstavenstva kraja NITRA ZAP si bude Predstavenstvo kraja NITRA ZAP voliť na 

svojom najbližšom zasadnutí. Meno zvoleného predsedu Predstavenstva kraja NITRA ZAP oznámi 

novozvolený  predseda Predstavenstva kraja NITRA ZAP obratom po jeho zvolení sekretariátu ZAP. 

Predseda Predstavenstva kraja TRENČÍN ZAP : MUDr. Zuzana Teremová 

Predseda Predstavenstva kraja TRNAVA ZAP : MUDr. Peter Bakič 

Predseda Predstavenstva kraja PREŠOV ZAP : MUDr. Peter Klein 

Predseda Predstavenstva kraja ŽILINA ZAP : MUDr. Martin Pevný. 

 

Informácia predsedu Správnej rady a zároveň prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. 

Mariana Kollára o rokovaní o poplatkoch s ministrom zdravotníctva SR, JUDr. Ing. Tomášom 

Druckerom zo dňa 26.1.2017 

Predseda Správnej rady ZAP a súčasný prezident SLK MUDr. Marian Kollár informoval delegátov I. 

riadneho VZ ZAP o stretnutí s ministrom zdravotníctva MZ SR JUDr. Ing. Tomášom Druckerom zo dňa 

26.1.2017. Predmetnom stretnutia bol návrhu MZ SR k zavedeniu poplatkov v rámci tzv. doplnkových 

ordinačných hodín. Uviedol, že pozval ministra zdravotníctva SR na zasadnutie mimoriadnej rady SLK, 

ktorá sa bude konať dňa 31.1.2017 o 14:00 hod. na Dobšinského 12 v Bratislave. Minister zdravotníctva 

poinformuje členov Rady SLK o legislatívnom návrhu k LSPP a návrhu na zavedenie doplnkových 

ordinačných hodín pre poskytovateľov, v rámci ktorých budú môcť vyberať od pacienta určitú 

regulovanú sumu poplatku za výkon, pričom lieky a svalzy indikované počas doplnkových ordinačných 

hodín bude pacientovi hradiť zdravotná poisťovňa. Doplnkové ordinačné hodiny budú súčasťou systému 

verejného zdravotného poistenia. 
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Rôzne a diskusia k predneseným bodom 

        Po širokej diskusii k možnosti spoločného postupu a presadzovania spoločných požiadaviek 

ambulantných poskytovateľov v rokovaniach nielen so zdravotnými poisťovňami a za účelom budovania 

jednej veľkej, jednotnej, silnej,  úspešnej a prosperujúcej organizácie ambulantných poskytovateľov, bolo 

prijaté uznesenie, ktoré poveruje Správnu radu ZAP rokovať v tejto línii so zástupcami Zdravita, o.z. 

  

UVZ 19/27/1/2017 
Valné zhromaždenie ZAP poveruje Správnu radu kontinuálne pokračovať v začatých rokovaniach o  

spolupráci so zástupcami Zdravita, občianske združenie za účelom vzniku jednotnej a silnej organizácie 

ambulantných poskytovateľov v záujme presadzovania a dosiahnutia oprávnených spoločenských, 

odborných a ekonomických záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

 

 ZA : 40, PROTI: 0, ZDRŽAL SA : 1 

 
        MUDr. Hlavačková z pozície novozvoleného predsedu predstavenstva ZAP po zverejnení výsledkov 

volieb poďakovala odstúpeným orgánom ZAP za doterajšiu činnosť a spoluprácu. Zároveň poďakovala 

všetkým delegátom I. riadneho VZ ZAP, že svojim aktívnym vystupovaním prispeli k jeho dôstojnému a 

konštruktívnemu priebehu a dokázali tak, že ZAP nepresadzuje záujmy a názory len niektorých členov, ale 

opiera sa o názory a podporu širokej členskej základne. Vysoká účasť delegátov na I. riadnom VZ ZAP bola 

deklarovaním ich záujmu a pripravenosti aktívne sa podieľať na riešení problémov a otázok, ktoré sú a budú 

v tejto turbulentnej dobe pred ambulantný sektor kladené. Novozvoleným funkcionárom popriala pevné 

zdravie, veľa síl a entuziazmu pri plnení náročných úloh. Zároveň vyzvala všetkých členov ZAP k 

pokračovaniu širokej spolupráce a vzájomnej pomoci a podpore pri presadzovaní oprávnených požiadaviek 

členov ZAP. 

 

V Rajeckých Tepliciach dňa 27.01.2017         

 

 

Zapísala: JUDr. Zuzana Dolinková, výkonný riaditeľ ZAP 

 

 

 

Správnosť zápisnice overili overovatelia :  

 

MUDr. Edita Hlavačková, ........................................................ 

MUDr. Renáta Smiková ........................................................ 

 

 

 

 

....................................................................   ................................................................. 

MUDr. Edita Hlavačková     MUDr. Soňa Ostrovská 

            predseda predstavenstva ZAP                                                        člen predstavenstva ZAP 

 

 

 

 


