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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 

Výzva ZAP Ústrednému krízovému štábu Ministerstvu vnútra SR, vláde SR 

a zdravotným poisťovniam o súčinnosť vo vzťahu k aktuálnej mimoriadnej situácii  

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 
 

 

Bratislava (23.03.2020) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vyzval v mene všetkých 
ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti listom zo dňa 16.3.2020 a opakovane aj 
zo dňa 23.3.2020 nový Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra SR, novú vládu SR a Krízový 
štáb Ministerstva zdravotníctva SR o súčinnosť a prijatie neodkladných opatrení vo vzťahu ku 
všetkým ambulantných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V čase prebiehajúcej krízovej 
pandemickej situácie a vyhláseného núdzového stavu v oblasti zdravotníctva pre ústavné 
zdravotné zariadenia, záchrannú a dopravnú zdravotnú službu, vykonávanie prehliadok mŕtvych 
tiel, pohrebné služby a úrady verejného zdravotníctva, sú práve poskytovatelia ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti vo všetkých špecializačných odborov tí, ktorí sa ako prví dostávajú 
denne zoči – voči do kontaktu s potencionálne infikovanými pacientmi a sú na čele ohrozenej 
skupiny ľudí, ale žiaľ bez adekvátneho vybavenia osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami.  
 
Ani po uplynutí 7 dní odo dňa zaslania prvej výzvy na súčinnosť nikto zo zodpovedných za zdravie 
našich občanov a fungovanie štátu nereagoval na zaslanú výzvu ZAP-u doručenú Ústrednému 
krízovému štábu Ministerstva vnútra SR dňa 16. marca 2020, napriek tomu, že žiadame chrániť 
a adekvátne materiálne zabezpečiť tých, na pleciach ktorých stojí poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti na Slovensku, osobitne v čase súčasnej krízovej situácie. 
 
ZAP preto dnes dňa 23. marca 2020 opakovane vyzval nový Ústredný krízový štáb Ministerstva 
vnútra SR, novú vládu SR i Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR o súčinnosť o neodkladné 
zabezpečenie nevyhnutných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre všetkých 
ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku tak, aby mohli v súlade 
s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 plynule zabezpečovať 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bez ohrozenia zdravia a životov nielen seba, ale 
i ostatných. Zároveň ZAP dnes opakovane deklaruje verejnosti, že ambulantní poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti vo všetkých špecializačných odborov sú pripravení byť plne súčinní vláde 
SR vo veci zabránenia šírenia nákazy koronavírusu a dodržiavania všetkých prijatých opatrení. Táto 
súčinnosť je však nemožná bez spolupráce zo strany vlády SR, vrátane rezortného ministerstva, 
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ale i ostatných ministerstiev a orgánov štátnej správy. Všetci ambulantní lekári môžu byť však 
odhodlaní a pripravení poskytovať zdravotnú starostlivosť v prvej línie v boji so šíriacou sa 
nákazou len do tej miery, do akej miery budú zo strany štátu môcť dodržiavať vydané 
usmernenia a vyhlášky hlavného hygienika a opatrenia vlády SR k postupu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti pacientom v čase vyhlásenia epidemiologickej situácie na Slovensku. 
 
Sme presvedčení, že práve v čase mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky sa viac ako 
inokedy prejaví dlhodobý krízový stav nášho zdravotníctva, tak na úrovni personálnej, ako 
i materiálno-technickej a ekonomickej. Ak sa štát v prvom rade nepostará a nezabezpečí 
zdravotnícky personál pred nákazou, dopady na spoločnosť budú nepredstaviteľné. Všetci lekári, 
vrátane ambulantných, majú eminentný záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť a v tejto 
vypätej situácii v spolupráci so štátom zabezpečovať ochranu zdravia našich občanov. Nevieme si 
však predstaviť to, že zdravotníci budú chorých pacientov liečiť bez základných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, ale ani to, že každá ambulancia nebude mať pre udržanie jej 
chodu zabezpečený mesačný príjem zo zdravotnej poisťovne.  

 
Medzi prvoradými záujmami štátu musí byť aj udržanie verejnej minimálnej siete ambulantných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí aj doteraz viedli chod svojich ambulancií na 
hranici udržateľnosti. Preto si v nadväznosti na avizované riešenie ekonomických 
a hospodárskych následkov mimoriadnej epidemiologickej situácie na Slovensku v dôsledku 
šírenia pandémie koronavírusu dovoľujeme týmto požiadať Ústredný krízový štáb Ministerstva 
vnútra SR, vládu SR a Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR o verejný prísľub, že všetky 
zdravotné poisťovne uhradia od 1. marca 2020 až do času ukončenia krízovej situácie – 
prechodne na obdobie 12 kalendárnych mesiacov každému ambulantnému poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti úhrady minimálne na úrovni 70 % priemernej mesačnej úhrady ako 
paušálnu platbu a úhradu zdravotných výkonov vo výške 30%  z ich základnej ceny. Je 
nepochybné, že zavedenie návrhu na kombinovaný paušálno-úhradový mechanizmus pre 
špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť je na obdobie mimoriadnej situácie 
nevyhnutným krokom v záujme zabezpečenia udržateľnosti kontinuálneho fungovania 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku do budúcnosti. 
 
ZAP chce byť v mene všetkých ambulantných poskytovateľov súčinný tak, aby aj v tomto krízovom 
stave bola zabezpečená vzájomná koordinácia a postup vo vzťahu k bezproblémovému fungovaniu 
a poskytovaniu ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Bez spolupráce zo strany štátu bude však 
splnenie tohto cieľa len ťažko dosiahnuteľné, a to vrátane udržania ambulancií v plnej prevádzke. 
 
ZAP žiada Ústredný krízový štáb a vládu SR, aby v termíne najneskôr do 25. marca 2020 
vydala záväzné stanovisko k zaslaným opakovaným podnetom ambulantných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v záujme stabilizácie chodu ambulantného sektora: 

 
1. Kedy budú môcť ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dodržiavať vydané 

usmernenia a vyhlášky hlavného hygienika a oparenia vlády SR k postupu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti pacientom v čase vyhlásenia epidemiologickej situácie na 
Slovensku a v súlade s vydanými opatreniami budú na svojich ambulanciách disponovať 
základnými a nevyhnutnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ? 
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2. Neodkladné stanovisko Ústredného krízového štábu a vlády SR k požiadavke všetkých 

ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k návrhu na vydanie verejného 
prísľubu, že zdravotné poisťovne uhradia od 1. marca 2020 až do času ukončenia krízovej 
situácie – prechodne na obdobie 12 kalendárnych mesiacov každému ambulantnému 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti úhrady minimálne na úrovni 70 % priemernej 
mesačnej úhrady ako paušálnu platbu a úhradu zdravotných výkonov vo výške 30%  z ich 
základnej ceny. 

 

3. Neodkladné stanovisko vlády SR k požiadavke ZAP-u, aby štát dal garanciu, že štát 
s účinnosťou k 1.4.2021 dofinancuje straty voči ambulantnému sektoru v súvislosti 
s COVID-19 a so zavedením návrhu na kombinovaný paušálno-úhradový mechanizmus 
pre špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť z dôvodu zabezpečenia 
udržateľnosti chodu ambulantného sektora, pretože v opačnom prípade sú 
poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti pripravení k 1.4.2021 nepokračovať 
ďalej v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami. 

 
 

ZAP je pripravený kedykoľvek poskytnúť požadovanú súčinnosť v potrebnom rozsahu v záujme 
zabezpečenia kontinuálneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia našich 
občanov.  

 
 


