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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov  
 
Novým predsedom Správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov sa stal MUDr. Peter 
Slezák a predsedníčkou predstavenstva JUDr. Zuzana Dolinková. 

 
Bratislava (18.3.2019) – V piatok dňa 15. marca 2019 zasadalo v Turčianskych Tepliciach III. riadne Valné 
zhromaždenie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). Počas neho delegáti Valného zhromaždenia 
zhodnotili činnosť ZAP v roku 2018. S plnou vážnosťou vyhodnotili najmä záver roka 2018, keď celý 
december 2018 bolo ako viac 1300 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti združených 
v ZAP-e v nezmluvnom vzťahu voči najväčšej štátnej Všeobecnej zdravotnej starostlivosti (VšZP). Delegáti 
sa zhodli a potvrdili fakt, že ZAP je dnes skutočne Značkou Akceptovaného Partnera. Práve ZAP bol 
posledný deň v roku 2018 tým, ktorý si aj napriek veľkej podpore členskej základne jednoznačne 
uvedomoval zodpovednosť za rodiacu sa patovú situáciu vo vzťahu lekár – pacient, a preto urobil prvý a 
zásadný krok v obzvlášť naštrbených vzťahoch s VšZP i s MZ SR a po dôkladnom zvážení všetkých 
okolností sa rozhodol zastúpiť štátnu inštitúciu v jej základnej úlohe – slúžiť občanom štátu. 
 
Valné zhromaždenie ZAP sa ďalej zaoberalo vytýčenými cieľmi a úlohami pre rok 2019. Prioritným cieľom 
je v rokovaniach presadzovať reálne dofinancovanie a priblíženie sa príjmov ambulancie k celkovým 
nákladom poskytovateľa vynaložených na jej prevádzkovanie, ako i výrazne zjednodušiť a sprehľadniť 
zmluvy medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami. 
 
Vo vrcholových orgánoch ZAP došlo k viacerým zmenám, a preto bolo nevyhnutné zreorganizovať ich 
zloženie za účelom zabezpečenia ich efektívneho fungovania. Výsledkom diskusie vo veci zmien 
v orgánoch ZAP bolo zvolenie novej Správnej rady, Predstavenstva i Dozornej rady ZAP-u. 
 
Novým predsedom správnej rady ZAP sa stal MUDr. Peter Slezák, ktorý pôsobí ako ambulantný 
gastroenterológ v Bratislave i Senici. Jeho hlavnou ideou vo vedení ZAP je Zeefektívnenie Ambulantného 
Procesu, Zabezpečenie Ambulantnej Podpory a pokračovanie ďalšieho budovania ZAP-u ako Združenia 
Avizujúceho Progres.  
 
Za predsedníčku predstavenstva bola zvolená JUDr. Zuzana Dolinková, ktorá súčasne pôsobí ako 
výkonná riaditeľka ZAP-u. Ďalšími členkami predstavenstva sa stali MUDr. Soňa Ostrovská za segment 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a MUDr. Darina Malacká za segment špecializovanej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
 
ZAP je otvorený pre všetkých ambulantných poskytovateľov. ZAP je tou organizáciou, v ktorej tíme majú 
miesto všetci tí, ktorí chcú byť úspešní. Vzhľadom ku svojmu principiálnemu postoju počas celého svojho 
pôsobenia sa ZAP stal rešpektovaným partnerom nielen pre zdravotné poisťovne, ale i pre ostatné 
inštitúcie. ZAP opakovane dokázal, že je pripravený presadzovať všetky požiadavky, ktoré od neho jeho 
členovia očakávajú a plnenie týchto ambícii deklaruje pre všetkých poskytovateľov ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti i do budúcnosti. 


