
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 45 746 630, 

tel.: 00421 911 361 023, email: zap@zapsk.sk,  web: www.zapsk.sk 

 
 

 
Strana 1 

 

  

ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov  

 
 

Vážená pani ministerka zdravotníctva SR, vážený pán predseda vlády SR, Vy lekárov 

nepotrebujete? Ani choroby nášho zdravotníctva Vás netrápia? 

 

 

Bratislava (19.06.2019) – Vážená pani ministerka zdravotníctva SR, vážený pán predseda 

vlády SR, Vy lekárov nepotrebujete? Ani  choroby nášho zdravotníctva Vás nestrápia? Asi 

nie. Pretože inak by ste nemohli byť slepí ani hluchí voči hlasom zúfalých lekárov 

volajúcich za záchranu našich ambulancií!  

 

Otvoreným listom za záchranu ambulantného sektora, ktorý Zväz ambulantných 

poskytovateľov (ZAP) adresoval pani ministerke zdravotníctva A. Kalavskej ešte dňa 30. 

mája 2019 sme ju definitívne vyzvali na zanalyzovanie reálneho stavu financií pre 

zdravotníctvo a prioritné riešenie súčasnej nepriaznivej situácie. Sme presvedčení, že 

Ústavou SR garantovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti musí byť absolútnou prioritou 

medzi všetkými stratégiami, ktoré musí ktorákoľvek vláda v rezorte zdravotníctva 

zabezpečiť. Terajšie vedenie rezortu zdravotníctva má však evidentne iný názor a iné 

priority. 

 

Ako môže štát a ministerka zdravotníctva deklarovať, že sa stará o zdravie a životy našich 

občanov, keď nemá záujem riešiť problémy lekárov, ktorí zdravotnú starostlivosť poskytujú? 

Ako môže ministerka zdravotníctva odsúhlasiť taký rozpočet pre zdravotníctvo 

a vyhlasovať ho dokonca za najlepší, ktorý nepokryje ani primárne potreby kontinuálnej 

udržateľnosti základných zložiek zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku?  

 

ZAP absolvoval sériu rokovaní so všetkými zdravotnými poisťovňami k zmluvným 

a cenovým úpravám k 1.7.2019. Výsledok všetkých rokovaní je rovnaký – nedostatok 

disponibilných finančných zdrojov, a preto nie je možné oprávneným požiadavkám 

ambulantných poskytovateľov, žiaľ, vyhovieť. Dostatočné zdroje nie sú pre nemocnice, 

laboratóriá, ani pre ambulancie. Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dlhodobo 

upozorňujú na to, že zdravotné poisťovne i napriek historicky najvyššiemu rozpočtu nemajú 

verejné zdroje na pokrytie toho, aby sa sektor zastabilizoval a postupne zrevitalizoval. 

 

Hlasy ambulantných lekárov volajúcich o pomoc stále nikto nepočúva. Lebo na Slovensku 

je to tak, že hasiť sa začne až keď horí. Verili sme, že turbulentné obdobie druhého polroku 

2018 nebude chcieť nikto opakovať. Dúfali sme, že ak budeme hľadať a ponúkať riešenia, 

ak budeme hlasno kričať, že nás bude i počuť. Ale vyzerá to tak, že rezortná ministerka 

i vláda SR nechcú vidieť ani počuť to, že pediatri zomierajú v ambulanciách, alebo že 

nájsť špecialistu, špeciálne neurológa je na Slovensku heroický úspech a že nijako inak ako 
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zlepšením podmienok práce ambulantných poskytovateľov nevyhnutným 

dofinancovaním sa tento zanedbaný sektor zdravotníctva, žiaľ, neozdraví.  

 

Pýtame sa, na koho dvere budú klopať naši pacienti, občania, keď sa postupne všetky 

dvere našich ambulancií zabuchnú? Pochovaniu ambulantného sektora môže zabrániť 

len jeho adekvátne dofinancovanie a zatraktívnenie najmä pre mladých lekárov. Žiadna 

zdravotná poisťovňa, žiadna vláda, žiadni poslanci ani ministri nevyliečili žiadneho 

pacienta, a preto ani nemôžu nahradiť tých, ktorých význam práce pre záchranu zdravia 

a životov je nesmierny. Nemôžu nahradiť tých, za ktorými stoja desaťtisíce vyliečených 

pacientov a ktorí nás aj s minimom prostriedkov doteraz liečili a zachraňovali, ale ktorí sa 

dnes demograficky strácajú a noví do systému stále neprichádzajú. 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov je preto vážne znepokojený nezáujmom ministerky 

zdravotníctva A. Kalavskej zaoberať sa a riešiť problémy ambulantných poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, vrátane rozpadávajúceho sa ambulantného sektora ako celku 

v dôsledku jeho dlhodobého nedofinancovania, a tým i jej kompetentnosti stáť na čele 

rezortu, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie starostlivosti o zdravie našich občanov. 

Máme za to, že tento rezort musí viesť zodpovedný činiteľ, ktorý dokáže systém dlhodobo 

nastaviť, a nielen v pravidelných intervaloch plátať diery neštandardnými postupmi.  

 

Záverom musíme vyjadriť znepokojenie nad faktom, že po oboznámení sa s programami 

súčasných koaličných i opozičných politických strán, vrátane tých, ktorí do aktívnej 

politiky vstupujú, zatiaľ nepredložili žiadny politický program smerujúci ku stabilizácii 

a pokroku nášho zdravotníctva.  

 

 

 

Bratislava, 19.6.2019                   Zväz ambulantných poskytovateľov 


