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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov  
 

Všeobecná zdravotná poisťovňa ukončila včera rokovania so ZAP. 
 
Bratislava (28.11.2018) – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) včera v podvčerných hodinách oznámila 
listom doručeným e-mailom Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), že ukončuje rokovania 
o pokračovaní v zmluvnom vzťahu vzhľadom na pretrvávajúce a pre VšZP neakceptovateľné požiadavky ZAP. 
 
ZAP od júna 2018 nesedelo s vedením VšZP spolu za rokovacím stolom, aby diskutovalo a hľadalo 
kompromisné riešenia vo veci pokračovania v zmluvnom vzťahu pre 2000 ambulancií združených v ZAP. ZAP 
poslal vedeniu VšZP 4 žiadosti o rokovanie, odpoveď nedostal ani jednu. V liste zo dňa 27.11.2018  
adresovanému ZAP sa uvádza, že nakoľko do skončenia výpovednej doby ostávajú len 3 dní, nevidí VšZP 
priestor na osobné rokovanie so ZAP.  
 
Ak najväčšia štátna zdravotná poisťovňa nevidí priestor na osobné rokovanie so ZAP a tento priestor na 
osobné rokovanie nevidela ani posledných 5 mesiacov, žiadame VšZP o garancie, že od 1. decembra 2018 
bude Všeobecná zdravotná poisťovňa schopná zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre svojich 
poistencov. Žiadame garancie pre občanov Slovenska, najmä pre poistencov VšZP, ktorí si riadne platia 
poistné na verejné zdravotné poistenie vo VšZP, že vedenie VšZP svojim svojvoľným nekonaním 
a štandardným nerokovaním so zástupcami 2000 ambulantných poskytovateľov (pritom so zástupcami iných 
organizácií ambulantných poskytovateľov rokuje štandardne a osobne) neohrozí zdravie našich občanov 
a nepodpíše sa pod hroziaci kolaps ambulantného sektora na Slovensku. 
 
Opakovane striktne žiadame a vyzývame vedenie VšZP, aby v ďalšom období upustilo od mentálneho 
vyraďovania ambulantných lekárov z poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nepríjemných 
návštev svojich zamestnancov na ich ambulanciách počas ordinačných hodín! Je to neakceptovateľné 
z hľadiska pacientov, ak sa lekár musí venovať iným veciam ako pacientom počas pracovnej doby. 
 
Opakovane vyzývame vedenie VšZP, aby urýchlene informovalo občanov, akým spôsobom bude 
zabezpečená dostupná zdravotná starostlivosť pre poistencov VšZP hradená z verejného zdravotného 
poistenia po 1. decembri 2018? 
 
Na základe vyššie uvedeného dáva Zväz ambulantných poskytovateľov toto vyhlásenie: 
 
Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.  PhDr. Ľubica Hlinková, MPH zlyhala 
ako manažér i ako vrcholový predstaviteľ štátnej firmy, ktorej jedinou úlohou je zabezpečenie 
dostupnej zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenskej republiky, ktorí si za túto starostlivosť 
riadne platia poistné vo forme zdravotných odvodov. Jej spôsob vedenia štátnej zdravotnej 
poisťovne, ktorým vedome zamedzila prístup k dostupnej zdravotnej starostlivosti pre občanov 
Slovenskej republiky nedovoľuje jej ďalšie zotrvanie na poste generálnej riaditeľky Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, a.s.  
 
Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva pani PhDr. Ľubicu Hlinkovú, MPH, aby sama vyvodila 
osobnú zodpovednosť a odstúpila z funkcie generálnej riaditeľky Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a.s..  Ak tak neurobí, obrátime sa na jediného akcionára najväčšej štátnej zdravotnej 
poisťovne, aby urýchlene v tejto veci konal a včas zabránil ohrozeniu zdravia a dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti občanov Slovenskej republiky. 
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