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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Zväzu ambulantných poskytovateľov  

 
Bez okamžitého konania štátu je kolaps ambulantného sektora už len otázka času  

 
Bratislava (21.05.2019) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa plne stotožňuje s 
medializovanými vyjadreniami Asociácie súkromných lekárov SR zo dňa 20. mája 2019 
o neudržateľnosti situácie v slovenskom zdravotníctve a opakovane poukazuje na nesporné znaky 
signalizujúce hroziaci kolaps ambulantného sektora, ktorý je na spadnutie. 
 
Je absolútne nepochybné, že za účelom kontinuálneho zabezpečenia kvalitnej, efektívnej 
a dostupnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je nereálne, aby bola schválená 
platba poistného na verejnom zdravotnom poistení za poistencov štátu nižšia ako na úrovni 5% 
z vymeriavacieho základu stanoveného zákonom. Pochovaniu ambulantného sektora môže 
zabrániť len jeho adekvátne dofinancovanie a zatraktívnenie najmä pre mladých lekárov. Sme 
veľmi radi, že nielen ZAP, ale dnes už aj Asociácia súkromných lekárov SR chápe, že postoj ZAP-u na 
konci roku 2018 bol adekvátny vo vzťahu k neudržateľnej situácii v slovenskom zdravotníctve. 
 
Sme presvedčení, že ak by bola už koncom minulého roka prejavená dostatočná podpora pre 
konanie ZAP-u zo strany všetkých poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nielen 
členov ZAP-u k tejto závažnej situácii,  štát by musel: 

• reflektovať na naše predložené oprávnené požiadavky 
• musel by sa s plnou vážnosťou zaoberať jasnými signálmi o kolapse ambulantných 

poskytovateľov 
• súčasná téma opakovaného dofinancovania sektora by možno nebola taká horúca.  

 
Nepochybujeme, že i Asociácia súkromných lekárov SR bude naďalej aktívne pokračovať v boji o 
záchranu ambulantného sektora. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili vstupom do ZAP, ale 
chceme vyzvať i členov Asociácie súkromných lekárov SR, aby maximálne podporili svoje vedenie 
v nastúpenej ceste za presadzovane oprávnených požiadaviek všetkých ambulantných lekárov. 
ZAP deklaruje, že aj naďalej bude všetkých kolegov maximálne podporovať AJ V NÁSLEDUJÚCICH 
KROKOCH ZA ZACHRÁNU AMBULANTNÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU.  
 
Máme za to, že ak má štát záujem o ochranu zdravia svojich občanov a chce zabezpečiť 
fungujúce zdravotníctvo, nie je normálne, aby pristupoval na nesystémové, maximálne kvartálne 
plátanie dier nášho zdravotného systému. Je neprípustné, aby v roku, pre ktorý bol v kapitole 
zdravotníctvo vládou SR schválený historicky najvyšší rozpočet, ale i historicky najnižšia platba za 
poistencov štátu, bol tento „top“ rozpočet vyčerpaný už po prvom kvartáli roku 2019 
a nezohľadňoval ani štátom prijaté sociálne opatrenia a balíčky pre zdravotníckych pracovníkov.  
 
Dnes nemôže nikto, vrátane ministerky zdravotníctva SR, či ostatných predstaviteľov štátu 
spochybniť fakt, že požiadavky ZAP-u z konca roka 2018 boli absolútne relevantné a opodstatnené. 
Ich naplnením by sme naše ambulancie čiastočne ekonomicky zastabilizovali a dnes by sme sa 
mohli sme venovať ďalším problematickým témam ambulantného sektora, napr. tvorbe funkčnej 
siete poskytovateľov, z ktorej žiaľ za súčasného stavu zostalo len deravé sito a nie scelený, funkčný 
a efektívny systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. 


