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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov je vo finálnej fáze rokovaní so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou o podmienkach pokračovania v zmluvnom vzťahu 

s účinnosťou od 1.10.2017 

 

 

Bratislava (13. septembra 2017) 
 
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) združujúci približne 2000 poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti rokoval dňa 13.9.2017  na pôde VšZP o úprave zmluvných podmienok s účinnosťou od 
1.októbra 2017, za účelom dosiahnutia kontinuity zmluvného vzťahu pre členov ZAP. 
 
ZAP vyjadril presvedčenie, že VšZP, ktorej jediným akcionárom je MZ SR, môže zásadne vstúpiť do 
tvorby štátneho rozpočtu na rok 2018 v časti týkajúcej sa  zdravotnej starostlivosti. Apelujeme aj na 
VšZP, aby urýchlene poukázala na nedostatočný návrh na výšku platby za poistencov štátu v roku 
2018, nakoľko poistenci štátu sú ťažiskovo poistení vo VšZP. Práve VšZP zabezpečuje financovanie 
nákladnejších pacientov a sme presvedčení, že je povinnosťou štátnej zdravotnej poisťovne 
neodkladne riešiť akútny nedostatok financií určených na zabezpečenie kvalitnej, efektívnej 
a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, ktoré majú byť vyčlenené v rámci 
návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 pre ambulantný sektor. Aktuálna pozitívna ekonomická 
kondícia štátu, o ktorej opakovane hovoria vrcholní predstavitelia vlády SR, by sa mala 
premietnuť aj do dlhodobo nedofinancovaného a opomínaného ambulantného sektora. 
  
ZAP chce upokojiť aj pacientsku verejnosť, ktorá môže súčasný stav rokovaní ambulantných lekárov 
združených v ZAP vnímať ako nezabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti po 1. októbri 
2017. Aj v prípade, ak by  výsledkom  rokovaní ZAP a VšZP  nebol obojstranne výhodný kompromis, 
lekári združení v ZAP budú aj po 1.10.2017 naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým 
svojim pacientom v rovnakom rozsahu ako doteraz. A to minimálne v období, počas ktorého by sa 
nenastavil nový režim a pravidlá. 
 
Jediní, ktorí nesmú pocítiť stav nedohodnutia zmluvných podmienok a neuzatvorenia zmlúv medzi 
poskytovateľmi a zdravotnou poisťovňou musia byť pacienti.  Všetko čo robíme, robíme pre 
zabezpečenie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov i do budúcnosti. 
 


