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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Zväzu ambulantných poskytovateľov  

 
VšZP zo strachu pred nezabezpečením ambulantnej zdravotnej starostlivosti pokračuje 

v nátlaku na lekárov 
 
Bratislava (18.12.2018) - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) kontinuálne pokračuje s 
nemiestnym oslovovaním ambulantných poskytovateľov, ktorým zasiela zjavne nepravdivé 
a zavádzajúce informácie. V liste poskytovateľom – členom Zväzu ambulantných poskytovateľov 
(ZAP), ktorí sú od 1.12.2018 vo vzťahu k VšZP nezmluvnými poskytovateľmi hovorí o negatívnych 
právnych a sankčných konzekvenciách za nedodržiavanie zákonných povinností. 
 
Tak ako ZAP na poslednej tlačovej konferencii informoval, VšZP opakovane vo svojich vyjadreniach 
a korešpondencii lekárom uvádza nekorektné informácie, s cieľom získať od poskytovateľov podpis 
zmluvy, na obsahu ktorej sa s vedením ZAP nedohodla. Tento nekalý postup a spôsob využíva VšZP 
len preto, že vedenie VšZP nedokáže viesť s vedením ZAP konštruktívne rokovanie a viac ako 5 
mesiacov s ním účelovo nerokovala a ignorovala ho.  
 
ZAP oslovil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) s podnetom, aby okrem 
preverenia splnenia podmienok naplnenia verejnej minimálnej siete poskytovateľov zaujal ÚDZS 
stanovisko aj k zákonnej povinnosti uzatvorenie zmluvy lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast so 
zdravotnou poisťovňou. ÚDZS vo svojom stanovisku uvádza: 
 
,,Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme upozorniť, že na uzatvorenie zmluvy je potrebná 
dohoda medzi dvomi partnermi. Pokiaľ je nám známe, VšZP poslal všetkým poskytovateľom 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti dodatky k zmluve. Ak sa niektorí poskytovatelia všeobecnej 
zdravotnej starostlivosti rozhodli nepodpísať dodatky k zmluve, takáto situácia v zákone č.  581/2004 
Z.z. nie je legislatívne upravená. Ak ZAP mal iné požiadavky ako im VšZP ponúkla, mal možnosť 
zahájiť rokovania k podmienkam v zmluve. Úrad nemá kompetencie vstupovať do rokovaní dvoch 
zmluvných partnerov. 
Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na chýbajúcu legislatívnu úpravu, ktorá by riešila aktuálnu 
situáciu je nevyhnutné obnoviť rokovania medzi Vašim ZAP a VšZP.“ 
 
Vzhľadom na uvedené považujeme listy VšZP, obsahom ktorých je zastrašovanie  poskytovateľov 
o negatívnych právnych a sankčných konzekvenciách z dôvodu nepodpísania zmluvy s VšZP len 
za účelové konanie VšZP zo strachu pred nemožnosťou zabezpečenia dostupnej zdravotnej 
starostlivosti pre jej poistencov od 1.1.2019. 
 
Ak si vedenie VšZP myslí, že nie je schopné dôjsť k dohode s vedením ZAP o pokračovaní 
v zmluvnom vzťahu s viac ako 1000 ambulantnými lekármi, je najvyšší čas, aby aj jediný akcionár 
VšZP, ktorým je MZ SR, zastúpený  pani ministerkou  zdravotníctva zvážilo, či súčasný vyjednávací 
tím VšZP má reálne šance na úspech, teda na dohodu so ZAP a či prístup tohto vedenia VšZP 
vážne neohrozuje zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti od 1.1.2019 na Slovensku. 
 
ZAP oslovil všetkých ambulantných lekárov, ktorí nie sú so zmluvnými podmienkami vo VšZP 
spokojní, aby jednoznačne vyjadrili svoj nesúhlas a podporili ZAP i seba vo vyjednávaní za slušné 
zmluvy, za normálny prístup a korektné rokovanie. 
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