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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Zväzu ambulantných poskytovateľov  

 
Fakty  a mýty o zabezpečení zdravotnej starostlivosti na Slovensku po 1.1.2019 

 
 
Bratislava (11.12.2018) – Rokovania Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) o zmluvných podmienkach k 1.1.2019 sa 
otvorili až štvrtý deň trvania nezmluvného vzťahu vyše 1000 ambulantných poskytovateľov 
s VšZP. Šiesty deň trvania nezmluvného vzťahu za však tieto rokovania zase zastavili. VšZP 
odmietla vysoko kompromisný návrh ZAP, ktorý sa rozhodol akceptovať návrh VšZP, že 
všetci poskytovatelia majú byť odmeňovaní za rovnakú prácu rovnako. Následne po 
nedohode so ZAP boli však lekári, pacienti i celá verejnosť doslova zaplavení 
nepravdivými informáciami a mýtmi o zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti 
na Slovensku po 1. januári 2019. Preto považujeme za nevyhnutné podať všetkým 
zainteresovaným jasné vysvetlenie, mýty vyvrátiť a uviesť skutočné fakty. 
 
Aké sú teda skutočné FAKTY? 
 

1. Podľa medializovaných informácií VšZP je na Slovensku 12.000 ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. – MÝTUS ! 
FAKT: K 6.12.2018 bolo v registri lekárov vedenom Slovenskom lekárskou komorou 
registrovaných 5826 súkromných poskytovateľov ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti. Máme preto vážne pochybnosti o tom, či vedenie VšZP má reálny 
prehľad o počte zazmluvnených ambulantných poskytovateľov alebo opakovane 
zneužíva svoje postavenie i média na šírenie zavádzajúcich informácií a či je takéto 
konanie vedenia VšZP vôbec prípustné? 
 

2. Podľa medializovaných informácií má VšZP k 6.12.2018 uzatvorené zmluvy s 95% 
poskytovateľmi, z toho zo ZAP nepodpísalo 900 poskytovateľov. S VšZP nemá podľa 
medializovaných informácií  podpísané zmluvy 5% poskytovateľov. - MÝTUS ! 
FAKT: Podľa informácií ZAP z jeho členskej základne viac ako 1000 členov ZAP 
zmluvy s VšZP k 11.12.2018 nepodpísalo. Ak je na Slovensku registrovaných 5826 
ambulantných poskytovateľov, z čoho cca 1000 zmluvy s VšZP nepodpísalo, môže 
mať VšZP podpísané zmluvy s max. 82% ambulantnými poskytovateľmi. 
 

3. FAKT: VšZP nemá už dnes zabezpečenú verejnú minimálnu sieť poskytovateľov vo 
všetkých špecializačných odboroch. Pri nedohode s 1000 ďalšími poskytovateľmi ju 
nebude mať určite zabezpečenú ani od 1.1.2019. ZAP podal dňa 3.12.2018 podnet 
na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo veci preverenia splnenia 
zákonných podmienok zabezpečenia siete poskytovateľov vo vzťahu k VšZP. 
 

4. Ministerka zdravotníctva A. Kalavská, predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR Š. 
Zelník, ďalší poslanci i samotné vedenie VšZP opakovane deklarovalo, že úhrady 
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všetkých ambulantných poskytovateľov sú vždy rovnaké a ku všetkým sa pristupuje 
rovnako. - MÝTUS ! 
FAKT: Za účelom dohody s VšZP a upokojenie celej situácie ZAP v maximálne 
možnej miere stúpil zo svojich oprávnených požiadaviek voči VšZP a od VšZP žiada 
len to, čo ako precedens deklarovali vrcholoví predstavitelia tohto štátu. Rovnaké 
podmienky pre všetkých ambulantných poskytovateľov za rok 2018 i do 
budúcnosti.  
 

5. Podľa medializovaných informácií VšZP i ministerky zdravotníctva A. Kalavskej 
nemôžu poskytovatelia bez zmluvy s VšZP od 1.12.2018 poskytovať zdravotnú 
starostlivosť za úhradu, lebo VšZP im úhradu v zmysle vereného prísľubu uhradí. -- 
MÝTUS ! 
FAKT: Od 1.12.2018 sú všetci poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
ktorým k 30.11.2018 skončila platnosť zmlúv vo vzťahu k VšZP nezmluvnými 
poskytovateľmi. Nezmluvný poskytovateľ nemá žiadny zmluvný vzťah s VšZP, ním 
poskytovaná zdravotná starostlivosť nie je hradená z verejného zdravotného 
poistenia, preto aj na recepty a laboratórne žiadanky musí v súlade so zákonom 
uvádzať NEZMLUVNÝ LEKÁR – HRADÍ PACIENT. Každý deň sa meniace vyjadrenia 
VšZP, či už o platnosti verejného prísľubu VšZP zo dňa 29.11.2018 (do odvolania, 
dočasne, do 31.12.2018), alebo o spôsobe úhrady podľa neho (podľa starých 
zmlúv – Ako? Keď sú neplatné?, podľa predložených zmlúv – Akých? Keď vedenie 
ZAP až do 4.12.2018 o žiadnych návrhoch zmlúv nerokovalo) sú pre poskytovateľov 
minimálne nejasné, až zavádzajúce. Prečo by sa mal poskytovateľ, ktorý už nemá 
záujem ďalej pokračovať v nezmluvnom vzťahu s VšZP, aj v prípade dohody medzi 
ZAP a VšZP, riadiť verejným prísľubom? Odmietame preto tvrdenie VšZP i MZ SR, že 
nie je dôvod na to, aby nezmluvný lekár vyberal od pacienta úhradu za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť. 
 

6. Podľa medializovaných informácií mala VšZP informovať individuálne svojich 
poistencov o postupe, ako im bude hradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
u nezmluvného lekára od 1.12.2018. - MÝTUS ! 
FAKT: Poistenci VšZP sa opakovane obracajú na ZAP, resp. na svojich lekárov, ako 
majú postupovať a u koho majú žiadať náhradu platby za ošetrenie. Poistenci VšZP, 
občania SR, ktorí si riadne platia poistné na verejné zdravotné poistenie sú právom 
nahnevaní, rozčúlení, nervózni a značne znepokojení z toho, že ich poisťovňa ich 
nielenže dostatočne neinformuje, ale hlavne im nevie zabezpečiť rovnaký komfort 
poskytovania zdravotnej starostlivosti ako iné zdravotné poisťovne. 

 
V týchto dňoch oslovujeme občanov Slovenska, ktorí sú rovnako pacientmi i voličmi, 
s verejným prieskumom o ich verejnej mienke k prístupu a postupu štátnej zdravotnej 
poisťovne k nakladaniu s ich peniazmi. Občania, vrátane poistencov VšZP, si pravidelne 
platia zdravotné odvody a na základe toho majú mať zabezpečenú bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, Občania majú právo na to, aby 
ich peniaze boli spravodlivo prerozdelené na ich zdravotnú starostlivosť. Opakovane 
zdôrazňujeme, že dôsledkom apatie, arogancie a nekonania vedenia VšZP, vrátane jej 
jediného akcionára, ktorým je MZ SR, ale i predstaviteľov štátu, ktorých si naši občania 
zvolili vo voľbách, sa zase len „obyčajný“ občan SR – pacient – poistenec dostáva do 
pozície „potrebného a dôležitého“ len pre prípad vhodenia volebného lístku do volebnej 
urny. 
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