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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 

Medzi prvé obete koronavírusu na Slovensku patrí aj ambulantná starostlivosť 
(Bratislava, 1. apríla 2020) 

 

• Tí, ktorí sú v prvej línii v boji s pandémiou nie je štát schopný zastabilizovať ... ! 

• Bez ochranných pomôcok a s rizikom ohrozenia seba i iných stoja pri pacientovi ... ! 

• Pre nás všetkých nenahraditeľní sú pre štát zjavne nepotrební ... ! 

• Od dnešného dňa je bez zmluvy s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a. s. cca 1800 

ambulancií ... ! 

• Máme na to, aby sme práve dnes hazardovali so zdravím a životmi ? 
 
 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) musí s poľutovaním konštatovať, že tí, ktorí sú dnes 

v prvej línii v boji so šírením pandémie COVID-19 sú opakovane na pokraji záujmu spoločnosti 

a štátu. Ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už mesiac čelia mimoriadnej 

epidemiologickej situácii bez akejkoľvek podpory zo strany štátu. Bez adekvátnych osobných 

ochranných pracovných prostriedkov stoja pri pacientoch s jediným cieľom – zastaviť šírenie 

pandémie a zabrániť talianskemu alebo španielskemu scenáru na Slovensku. Ambulantní lekári sú 

stále pripravení byť prvou bránou, ktorá čo najviac odbremení nápor infikovaných pacientov 

v našich nemocniciach, ale potrebujú na to aj pomoc zo strany kompetentných vo vedení štátu. 

 

Aktuálna mimoriadna situácia na zabránenie šírenia COVID-19 si nepochybne vyžaduje nasadenie 

a permanentnú pohotovosť celého ambulantného sektora. Ak štát nájde potrebné ekonomické 

opatrenia pre tých, ktorí o zdravie a životy chorých dennodenne nebojujú, je jeho primárnou 

povinnosťou zabezpečiť i tých, ktorí nám ako jediní môžu pomôcť prekonať krízu s čo najmenšími 

stratami a dôsledkami na všetkých úrovniach. 

 

Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP: 

,,Dnes, dňa 1. apríla 2020, zostalo približne 1800 ambulancií bez zmluvy s Dôvera zdravotnou 

poisťovňou, a. s.. Z týchto ambulancií je takmer polovica špecialistov. Považujeme preto za 

maximálne nezodpovedné, ak za súčasného krízového stavu podpíše niekto zmluvné podmienky 

platné pre toto neštandardné obdobie fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti bez 

akejkoľvek relevantnej analýzy. V čase mimoriadnej situácie nie jej dôvod na to, aby práve 

zdravotné poisťovne šetrili na nesprávnom mieste. Žiadne finančné prostriedky, ktoré sú určené na 

zdravotnú starostlivosť občanov v období pandémie nie je možné dnes presúvať a alokovať do 

oblasti zisku pre žiadnu obchodnú spoločnosť, teda ani pre žiadnu zdravotnú poisťovňu, a už vôbec 

nie na zvýšené výdavky štátu v rámci iných ekonomických opatrení.“ 

 

Predložené požiadavky ZAP-u na kontinuálnom pokračovaní ambulantných poskytovateľov 

v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami nepredstavujú totiž žiadne navýšenie. ZAP 

trvá na tom, že financovanie ambulancií na úrovni 100% priemerných mesačných platieb za rok 

2019 zodpovedá výdavkom zdravotných poisťovní len na úrovni 90% ich pôvodne plánovaných 

finančných prostriedkov vyčlenených na poskytnutú zdravotnú starostlivosť na rok 2020. Preto 
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akýkoľvek iný návrh financovania ambulantného sektora, ktorý by nezodpovedal úhradám vo 

výške 100% priemerných mesačných platieb za rok 2019 a smeroval by k tvorbe zisku, považujeme 

v aktuálnej mimoriadnej krízovej situácii za neprípustný.  

 

S poľutovaním musíme preto hodnotiť, že každá organizácia, ktorá nevychádza z globálnej analýzy 

pri saturovaní požiadaviek na adekvátne krytie nákladov pre ambulantných lekárov ich týmto 

konaním poškodzuje. V aktuálnej pandemickej situácii, kedy je nevyhnutné pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti dodržiavať prísne epidemiologické opatrenie, je absolútne nemysliteľné, 

aby došlo k scenáru, že niektorá z ambulancií vykáže zdravotné výkony v hodnote 100 až 150% 

svojich priemerných úhrad za posledný rok a súčasne deklarovať, že tento scenár fungovania 

ambulancie plošne vyhovuje i ostatným, lebo daná ambulancia môže mať síce v danom prípade 

uspokojené svoje osobné ambície, avšak bez zohľadnenia negatívnych dôsledkov pre celý 

ambulantný sektor. Ak by sme pripustili, že 5 % ambulancií by malo z takto nastavených zmluvných 

a cenových podmienok profit, toto nikdy nemôže byť dôvodom plošnej akceptácie aj pre 

ostatných poskytovateľov. Naopak, takýto postup považujeme za absolútne neetický, nemorálny a 

pre ZAP neakceptovateľný. Preto považujeme aj súhlas Zdravity s predloženými cenovými 

podmienkami zdravotnej poisťovne Dôvera za nezodpovedný a veríme, že tiež svoj postoj 

prehodnotí v prospech nás všetkých, teda pacientov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  

 

Na rokovaní zástupcov ambulantného sektora s ministrom zdravotníctva, ktoré sa konalo 

v pondelok dňa 30. marca 2020 a v nadväznosti na už prijaté ostatné ekonomické opatrenia pre 

iné subjekty v súvislosti s COVID-19, bola ministrovi zdravotníctva SR, Marekovi Krajčímu, predložená 

jednomyseľná požiadavka financovania ambulantného sektora na úrovni úhrad vo výške 100% 

priemerných mesačných platieb za rok 2019 vo všetkých zdravotných poisťovniach s účinnosťou 

od 1. apríla 2020.  

 

Jediný cieľ, prečo ZAP požaduje navrhovaný mechanizmus financovania ambulancií na úrovni 

100% priemerných mesačných platieb za rok 2019 je, aby sme v čase boja proti pandémii dokázali 

stabilizovať ambulantný sektor a vytvoriť systém, ktorý posilní celú štruktúru poskytovania 

zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Požiadavky financovania ambulantného sektora, ich 

zdôvodnenie a oprávnenosť na úrovni úhrad vo výške 100% priemerných mesačných platieb za 

rok 2019 pre všetky odbornosti ZAP osobne dňa 30. marca 2020 predniesol ministrovi zdravotníctva, 

ktorý ich vzal na vedomie bez toho, že by mal k ich oprávnenosti akékoľvek výhrady.  

 

ZAP preto za svojich členov nepodpísal k 1. aprílu 2020 dodatky k zmluvám s Dôvera zdravotná 

poisťovňa, a.s. a ani so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.. Od dnešného dňa preto 

platia vo VšZP pre členov ZAP počas plynutia tzv. 2-mesačného dohodovacieho konania zmluvné 

a cenové podmienky ako do 31. marca 2020. V Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. platí od dnes pre 

členov ZAP nezmluvný vzťah, teda zdravotná starostlivosť nebude pre poistencov Dôvery hradená 

z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že ktorákoľvek zdravotná poisťovňa svoje doterajšie 

stanovisko úhrad od 1. apríla 2020 prehodnotí v súlade s predloženými oprávnenými požiadavkami 

ZAP-u, sme pripravení okamžite vstúpiť do rokovaní o ďalšom pokračovaní v zmluvnom vzťahu. 

 


