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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 

 

(Bratislava, 29.9.2017) 

 

Správna rada ZAP, ktorá zasadala dňa 27.9.2017 po rokovaní ZAP a Dôvera zdravotná poisťovňa, 

a.s. (Dôvera ZP) a opakovane dňa 28.9.2017 po zaslaní písomného návrhu Dôvera ZP, s plnou 

vážnosťou detailne rozdiskutovala závery rokovania ZAP a Dôvera ZP zo dňa 27.9.2017 i zaslaný 

návrh Dôvera ZP. Správna rada ZAP rozhodla že: 

 

1. Správna rada ZAP neschvaľuje návrh Dôvera ZP na plošné navýšenie úhrad členom 

ZAP o 3 %  s účinnosťou od 1.10.2017, ktoré v konečnom dôsledku pre všetkých ani 

navýšenie o 3% neznamenajú. 

2. ZAP trvá na plošnom navýšení úhrad s účinnosťou od 1.10.2017 o 5%,  s tým, 

že prerozdelenie celkového ponúkaného navýšenia v 2 etapách nebude percentuálne 

rozdelené na  3% + 11% (resp. 8%), ale na 5% + 9% (resp. 6%) PLOŠNE!!! 

3. Rokovania ZAP a Dôvera ZP boli náročné, avšak ani po 2 mesiacoch intenzívnych rokovaní 

a po predložení kompromisných návrhov zo strany ZAP, Dôvera ZP nezmenila svoju 

pôvodnú ponuku. Opakujeme, že ZAP je pripravený stále diskutovať o kompromisnom 

návrhu, ktorý však musí byť skutočným kompromisom medzi ponukou Dôvery na 

navýšenie o 3% od 1.10.2017 a návrhom ZAP na navýšenie o 10% od 1.10.2017. 

4. Pre ilustráciu plošné navýšenie o 3,28 % v kapitácii u gynekológov je reálne plošné 

navýšenie o 1,46 %.  

5. ZAP navrhuje zrušiť hodnotiace koeficienty a nahradiť ich koeficientami dostupnosti 

zdravotnej starostlivosti, ktorými by mohlo byť splnenie podmienky 30 hodinového čistého 

týždenného ordinačného času a z toho 1 deň ordinačný čas do 17:00 hod. ZAP v tejto 
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súvislosti zároveň upozorňuje na to, že za zlú dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie sú 

zodpovední lekári, ale systém, v ktorom lekári chýbajú. Súčasné odmeňovanie 

poskytovateľov na základe hodnotiacich koeficientov zvýhodňuje tých lekárov, ktorí 

poskytujú zdravotnú starostlivosť menej kvalitne, menej vyšetrujú, predpisujú menej liekov 

a pre zdravotnú poisťovňu sú z tohto pohľadu lacnejší. 

6. V prípade, že sa ZAP a Dôvera ZP do 30.9.2017 nedohodnú na podmienkach zmlúv 

s účinnosťou k 01.10.2017 a členovia ZAP budú voči Dôvera ZP a jej poistencom 

v nezmluvnom vzťahu, ZAP deklaruje, že jeho členovia budú prvých niekoľko dní 

poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencom Dôvera ZP v režime, ako keby boli voči 

Dôvera ZP zmluvnými poskytovateľmi.  

 

Veríme, že ak nezmluvný vzťah aj nastane, tento stav bude trvať čo najkratšiu dobu. A to nielen 

v záujme poistencov Dôvera ZP.  
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