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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) 

 
• ZAP sa dohodol na nových zmluvách aj s Unionom 

• Ponuka VšZP pre ZAP je nemenná, rokovať chce až ku koncu roka  

 

Bratislava (11.09.2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov sa dohodol už aj s Union 

zdravotnou poisťovňou na nových zmluvných a cenových úpravách pre členov ZAP 

s účinnosťou od 1. októbra 2018. 

 

,,ZAP po 3 mesiacoch vyjedávania akceptoval tretí návrh súkromnej zdravotnej poisťovne 

Union a došlo k dohode. V každom segmente dôjde k navýšeniu úhrad minimálne na 

úrovni 10%, v niektorých prípadoch až 15%. Táto ponuka bola pre nás toho času 

akceptovateľná. Veríme, že v ďalšom období budeme pokračovať v trende ďalšieho 

navyšovania úhrad a prerozdeľovania prostriedkov do ambulantného sektora, ktorého 

stav je v danom období doslova alarmujúci“, skonštatoval Miroslav Kotek, predseda 

Správnej rady ZAP. 

 

Nové zmluvy má ZAP od 1. júla uzatvorené aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Týmto 

kontraktom sa ambulantným poskytovateľom v ZAP navýšili platby mesačne v priemere 

o 9 až 12%.  

 

Rokovania s najväčšou štátnou zdravotnou poisťovňou však zatiaľ pokračovať nebudú. 

VšZP na tri žiadosti ZAP o rokovanie nereagovala. Aj napriek mediálnemu vyjadreniu 

generálneho riaditeľa VšZP, Miroslava Kočana, že VšZP pozve ZAP na rokovanie, dostal 

ZAP až na poslednú žiadosť o rokovanie odpoveď, že ponuka VšZP je nemenná, a preto 

k rokovaniam medzi VšZP a ZAP možno pristúpiť až ku koncu roka 2018. ZAP opakovane 

deklaruje, že nemennú ponuku VšZP nebude akceptovať, nakoľko je absolútne 

nedostatočná a neporovnateľná s už dohodnutými kontraktmi v ostatných zdravotných 

poisťovniach. VšZP neustále deklaruje, že všetky prostriedky z verejného zdravotného 

poistenia prerozdeľuje späť do zdravotného systému v prospech svojich poistencov. Pre 

poistencov, ktorým zdravotnú starostlivosť poskytuje aj 2000 ambulantných poskytovateľov 

združených v ZAP.  

 

Vzhľadom na neochotu hľadania kompromisného riešenia v prospech našich pacientov – 

poistencov VšZP je ZAP pripravený vypovedať VšZP zmluvy o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, z dôvodu možnosti uzatvoriť zmluvu s inou zdravotnou poisťovňou za vyššiu 

cenu tak, aby 2-mesačná výpovedná doba začala plynúť od 1. októbra 2018.  

 

ZAP zároveň deklaruje, že aj tým pacientom, ktorí budú poistencami VšZP aj po 1. januári 

2019, bude poskytnutá rovnaká dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť ako doposiaľ. 

O ďalšom priebehu vo vzťahu k ukončeniu zmluvného vzťahu s VšZP budeme verejnosť 

informovať. 


