
   

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
Zväzu ambulantných poskytovateľov 

a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva 

 
1. Podhodnotenie a neadekvátne odmeňovanie práce ambulantného lekára 

ohrozuje existenciu ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
 

Bratislava (6. 9. 2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa stále nedohodol so 

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na nových zmluvných a cenových podmienkach. 

Rokovania sú od júna tohto roku na bode mrazu... 

 

Ambulancia – zvyčajne prvé dvere, na ktoré pacient zaklope... 

 

Ambulantná sféra je základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na 

skvalitňovanie jej poskytovania by preto mali byť vytvárané čo najlepšie podmienky. 

Dlhoročná kríza v dofinancovaní ambulancií však vedie aj ku kríze s ľudskými zdrojmi 

v odbore. Lekári a sestry idú pracovať buď do nemocníc alebo odchádzajú do zahraničia 

a ambulancie sa rušia. 

Ten, kto na tento stav dopláca je v prvom rade pacient! 

 

Keď sa šetrí tam, kde sa nemá... 

 

Investičné, prevádzkové a personálne náklady na chod ambulancií, ako i požiadavky na 

modernizáciu a elektronizáciu zdravotníctva z roka na rok stúpajú. Navyšovanie úhrad zo 

strany zdravotných poisťovní však tieto skutočnosti dostatočne nereflektuje. Riešenia 

v podobe navýšenia úhrad sa ako prvá chopila Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá na rok 

2018 navýšila ambulanciám platby v priemere o 1 2%. Ďalšia súkromná zdravotná poisťovňa 

Union, zdravotná poisťovňa, a.s ponúka v štádiu rokovania členom ZAP zatiaľ navýšenie 

platby na ambulanciu v priemere o 10 %. Rokovania však nie sú stále ukončené. 

 

Najväčšia štátna zdravotná poisťovňa VšZP mala v roku 2017 zisk 35 miliónov eur a v 

medializovanom vyhlásení odhaduje na konci roka 2018 zisk na úrovni približne 70 miliónov 

eur. Je zrejmé, že VšZP zdrojmi pre ambulantnú sféru disponuje, napriek tomu sa so ZAP – 

organizáciou, ktorá zastupuje cca 2000 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

sa nevie, či nechce dohodnúť na nových zmluvných a cenových podmienkach. „V priebehu 

augusta ZAP vyzval VšZP na rokovanie trikrát. VšZP výzvy na rokovanie zatiaľ bez 

akejkoľvek reakcie ignoruje. Zväz naďalej trvá na tom, aby úprava zmluvných a cenových 

podmienok s VšZP bola vo všetkých segmentoch minimálne na úrovni dorovnania súčasného 

kontraktu ZAP a Dôvery,“ uviedol MUDr. Miroslav Kotek, predseda Správnej rady ZAP. Na 

základe doterajšieho postoja sa VšZP ukazuje ako nedôveryhodný rokovací a zmluvný 

partner, čo vnímame ako problém, ktorý nepriamo ohrozuje systém, vrátane nastavenia 

financovania a nevýhodného odmeňovania v slovenskom zdravotníctve. 

 



   

Úlohou štátnej poisťovne nie je tvorba zisku z verejných zdrojov, ale efektívna návratnosť 

a opätovné využívanie finančných zdrojov v systéme zdravotnej starostlivosti. MUDr. Peter 

Slezák, člen predstavenstva a správnej rady ZAP zdôraznil: „ZAP je stále pripravený rokovať  

s VšZP. Napriek opakovaným neúspešným výzvam na rokovaniu dúfame, že nebudeme musieť 

pristúpiť ku krajnému riešeniu. Podľa zákona o zdravotných poisťovniach je poskytovateľ 

oprávnený vypovedať zmluvu, ak má možnosť uzatvoriť zmluvu s inou zdravotnou poisťovňou 

za vyššiu cenu.“ 

 

Vybrať si to lepšie môže aj poistenec. Do konca septembra majú poistenci možnosť zmeniť 

zdravotnú poisťovňu a vybrať si tú, ktorá im ako poistencom a pacientom vychádza najviac 

v ústrety čo do rozsahu ponúkaných služieb v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 

„Neriešenie krízovej situácie v ambulantnom sektore, ktorého existencia je pred reálnym 

kolapsom je v dnes skutočným hazardom so systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti 

a so zdravím našich pacientov,“ varovala MUDr. Soňa Ostrovská, členka SSVPL a predseda 

predstavenstva ZAP. 

 
2. Ambulantná pohotovostná služba 

 

Od 1. júla 2018 funguje Ambulantná pohotovostná služby (ASP), ktorá nahradila Lekársku 

službu prvej pomoci (LSPP). Zavedením novej APS sa skrátil čas jej poskytovania do 22:00 

hod., lekári by mali slúžiť najmä dobrovoľne a konečne po dlhých rokoch aj za lepších 

podmienok odmeňovania. Po prvých mesiacoch fungovania APS prax ukazuje, že nie všetci 

organizátori APS dodržujú rovnaké, zákonom garantované pravidlá odmeňovania lekárov, 

ktorí na ambulantných pohotovostiach slúžia. 

 

Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár skonštatoval: „Lekári zmenu 

fungovania ambulantných pohotovostí, po ktorej sme roky volali, privítali. Fungovanie 

pohotovostí v takmer všetkých pevných bodoch svedčí o tom, že lekári o služby na 

pohotovostiach majú záujem a chcú v nich slúžiť. Je však legitímne, ak chcú, aby boli za 

služby odmeňovaní tak, ako im to garantuje legislatíva, ktorá v súvislosti s novým systémom 

fungovania ambulantných pohotovostí vstúpila do platnosti od 1. júla tohto roka.“ 

 

Problémom sú najmä odmeny počas víkendov a štátnych sviatkov 

 

Organizátori APS uzatvárajú s lekármi v rôznych regiónoch Slovenska rôzne zmluvy o 

odmeňovaní za služby. Niektorí organizátori príplatky za prácu počas víkendov a štátnych 

sviatkov akceptujú, iní nie. 

 

„Ako príklad môžeme uviesť dohody predkladané všeobecným lekárom v Topoľčianskom 

okrese, kde je organizátorom nemocnica patriaca do siete nemocníc Svet zdravia. 

Organizátor ponúka lekárom hrubú hodinovú mzdu 12 € bez ohľadu na to, či pracujú počas 

pracovného dňa, štátneho sviatku alebo dňa pracovného pokoja. Okrem toho topoľčianska 

nemocnica uzatvorila s niektorými slúžiacimi lekármi na APS pracovno-právne zmluvy, iným 

zase ponúkla obchodno-právne zmluvy medzi organizátorom (nemocnicou) a poskytovateľom 

– všeobecným lekárom pre dospelých, ktorý ambulanciu prevádzkuje formou s.r.o. Legislatíva 

hovorí, že mzda lekára (na základe pracovnej zmluvy) i odmena poskytovateľa, ktorý APS 



   

poskytuje ako s.r.o., má byť rovnaká. Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo 

usmernenie o mzdovom zvýhodnení, organizátor APS v Topoľčanoch ho v odmeňovaní zatiaľ 

neakceptuje,“ uviedla viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 

lekárstva MUDr. Michaela Macháčová. 

 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na tlačovej konferencii dňa 18. 6. 2018 uviedla, že 

MZ SR po dvoch mesiacoch fungovania APS vyhodnotí  jej fungovanie. Jedným z cieľov 

novej legislatívnej úpravy bolo (okrem dobrovoľnosti výkonu služieb a skrátenia času 

poskytovania APS) aj lepšie odmeňovanie lekárov. 

 

V rámci očakávaného hodnotenia fungovania nového systému APS by teda mali byť aj jasné 

odpovede a hľadanie riešení na otázky: 

 

1. Slúžia skutočne všetci lekári v ambulanciách pevnej APS za zákonom 

garantovaných podmienok? 

2. Dostávajú lekári k zákonom garantovanej hrubej hodinovej mzde za výkon 

služby v APS vo výške 12 eur aj mzdové zvýhodnenia za služby cez víkendy a dni 

pracovného pokoja? 

 

„Všetkým lekárom, či už pracujúcim v ambulanciách alebo v nemocniciach, záleží v prvom 

rade na zdraví pacienta. Na zabezpečenie čo najvyššej kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti však musia mať zabezpečené aj optimálne podmienky. Je nepochybné, že všetci 

lekári, ktorí APS poskytujú, musia byť aj za tieto služby odmeňovaní bez porušenia zákonov 

a diskriminácie, to bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska pracujú,“ uzatvoril prezident 

Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár. 

 

 

 

Fakty hovoriace jasnou rečou: 

✓ už dnes na Slovensku chýba 500 všeobecných lekárov pre dospelých; 

✓ v priebehu ďalších 5 rokov odíde do dôchodku ďalších 500, ktorí sú dnes vo veku 

65-75 rokov; 

✓ rezidentský program končí dnes v priemere len 30 rezidentov ročne, ktorí sa kvôli 

nízkej finančnej atraktivite ambulantnej zdravotnej starostlivosti radšej zamestnajú 

v nemocniciach a centrách, čím ambulancie najmä na vidieku zanikajú; 

✓ plat všeobecného lekára pre dospelých a personálne náklady na jeho sestru sú 

o polovicu nižšie ako v nemocniciach; 

✓ z približne 1 100 primárnych pediatrov je 333 lekárov nad 65 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


