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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov  

 

Reakcia na medializované vyjadrenia Asociácie nemocníc Slovenska po rokovaní 

a nedohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou  

na dofinancovaní sociálnych balíčkov 

 

 
Bratislava (22.08.2019) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) v reakcii na nedohodu 

Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na 

dofinancovaní sociálnych balíčkov opakovane apeluje na nevyhnutnosť dofinancovania 

celého rezortu zdravotníctva ešte v roku 2019. 

 

,,Ministerstvo zdravotníctva i vláda SR sa musia zaujímať a riešiť problémy všetkých 

zdravotníckych pracovníkov, bez ohľadu na to, či pracujú v nemocniciach alebo 

ambulanciách“, zdôraznila predsedníčka predstavenstva a riaditeľka ZAP, Zuzana 

Dolinková. Rovnako ako nemocnice, ktoré štát dofinancoval zvýšením sadzby za 

poistencov štátu už k 1. júnu 2019, aj ambulantní poskytovatelia nevyhnutne potrebujú 

sektor dofinancovať, nakoľko zdravotnú starostlivosť poskytujú dlhodobo na úkor vlastného 

dlhu a ďalej už takto fungovať nemôžu a nevládzu. ,,Ak nič neurobíme, systém skolabuje,“ 

doplnila Dolinková.  

 

V nadväznosti na vyjadrenie zástupcov ANS na rokovaní s VšZP v súvislosti so situáciou 

spojenou s odchodom lekárov z ústavných zdravotníckych zariadení do špecializovanej 

ambulantnej starostlivosti z dôvodu zavedenia bezlimitného prostredia, Zuzana Dolinková 

konštatovala: ,,Aktuálne v ZAP-e vnímame masívny odchod ambulantných lekárov do 

dôchodku alebo zo Slovenska a súčasne registrujeme kontinuálne zatváranie ambulancií 

z dôvodu personálnej a ekonomickej neudržateľnosti ich ďalšej prevádzky. Preto považuje 

vyjadrenie zástupcov ANS o odchode lekárov z ústavných zdravotníckych zariadení do 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti za neobjektívne a zmätočné. Zavedenie 

bezlimitného prostredia pre špecialistov, a teda úhrady správne poskytnutej a vykázanej 

zdravotnej starostlivosti v plnej výške je v súlade s platnou legislatívou. A sme radi, že 

o jeho zavedenie sme ako prví pre špecialistov v ZAP-e od 1. júla 2018 s Dôvera 

zdravotnou poisťovňou vyrokovali. Finančné limitovanie úhrady poskytnutej zdravotnej 

starostlivosti znamenalo, že dlhé roky poskytovali špecialisti zdravotnú starostlivosť nad 

rámec zmluvného limitu úplne zadarmo, alebo len za čiastočnú úhradu. Ľudské, časové 

a pracovné kapacity každého poskytovateľa nie sú však aj napriek bezlimitnému 

prostrediu nekonečné. Bez lekárov nemôže fungovať žiadne zdravotníctvo. A tomu 

slovenskému chýbajú tak v nemocniciach, ako i v ambulanciách.“ 

 


