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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Zväzu ambulantných poskytovateľov 

(Bratislava, 20. apríla 2020) 
 
 
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada Vládu SR: 

• o definovanie transparentných pravidiel ako plánujeme zvládnuť pandémiu a čo 
chceme dosiahnuť vyhlásením núdzového stavu pre ambulantný sektor, keď sme 
ešte nevyčerpali ani organizačné možnosti ambulantného sektoru !? 

• jasné pravidlá, za akých okolností búdu zdravotníci nasadení a na ktoré miesta !? 
• o transparentné financovanie pre ambulancie vo výške 100% priemerných úhrad 

roku 2019 namiesto zložitých kombinácií úhrad, kedy sú ambulantní poskytovatelia 
čiastočne financovaní zo zdravotných poisťovní, čiastočne z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR, resp. z iných zdrojov !? 

 
 
Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva: 
,,Jediným dôvodom, prečo ZAP počas COVID-19 požadoval financovanie na úrovni 100% 
z priemerných mesačných úhrad roku 2019 bola skutočnosť, aby boli ambulancie 
financované jedinou transparentnou cestou zo zdravotných poisťovní a nemuseli si 
uplatňovať odškodnenie hospodárskych strát prostredníctvom iných inštitúcií a súčasne, 
aby v prípade, ak dôjde k reprofilizácii ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nemuseli 
ambulancie vykazovať zdravotnú starostlivosť bodovaním, nakoľko počas 
neštandardného režimu fungovania ambulancie je to zbytočná a najmä neefektívna 
administratívna záťaž na úkor kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Náhrada miezd 
zamestnancov ambulancie nie je dostatočnou náhradou na udržanie chodu prevádzky 
ambulancie a zabránenie kolapsu poskytovania ambulantnej starostlivosti.“ 
 
Mrzí nás, že aj napriek tomu, že ZAP opakovane upozornil na nevyhnutnosť vypracovania 
plánu reprofilizácie celej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so šírením koronavírusu, 
doposiaľ sa nič okrem vyhlásenia núdzového stavu nestalo. Aj preto ZAP predložil návrh  
reprofilizácie zdravotnej starostlivosti,  ktorá však dodnes nebola zo strany štátu ani len 
komentovaná. Právom sa preto pýtame, ak je komplexná reprofilizácia zdravotnej 
starostlivosti v súvislosti s COVID-19 pripravená, prečo nebola zverejnená a zdravotníkom 
predstavená? S poľutovaním musíme konštatovať, že vláda SR sa vo vzťahu 
k ambulantným lekárom doteraz zmohla len na rozšírenie núdzového stavu aj pre 
ambulantný sektor, ktorý však nemá žiadne adresné informácie o tom, ako budú 
ambulancie počas núdzového stavu fungovať, ktoré obmedzíme, ktoré zatvoríme, ktoré 
posilníme a ako budeme ambulancie stabilizovať, aby mnohé z nich nezostali zatvorené 
navždy, nakoľko poskytovatelia ich nemajú z čoho financovať.  
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Požiadavka ZAP-u na zabezpečenie transparentného mechanizmu financovania 
poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti z jedného zdroja, a to cestou 
zdravotných poisťovní vo výške 100% z priemerných mesačných úhrad roku 2019 počas 
trvania pandémie COVID-19, je v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu aj pre 
ambulantný sektor minimálnou úhradou na udržanie ambulancií v systéme poskytovania 
zdravotnej starostlivosti nielen teraz, ale aj po prekonaní pandémie. Preto vyzývame štát, 
aby výpadky zdrojov zdravotných poisťovní, ktoré čiastočne spôsobil svojimi 
rozhodnutiami sanoval v plnej miere, inak zdravotníctvo skolabuje skôr ako nastane 
vrchol pandémie. 
 
ZAP považuje  za „rozumné šetrenie“ pre štát i zdravotné poisťovne, ak prehodnotia svoje 
doteraz striktne obhajované financovanie ambulancií s garanciou 75% z priemerných 
mesačných platieb roku 2019 s odvolaním sa na dofinancovanie cez iné mechanizmy. 
Nami požadované jasné financovanie z jedného zdroja na úrovni úhrad vo výške 100% 
minuloročných platieb je rozumným uskromnením sa v danej dobe. 
 
Kto primeraným spôsobom zabezpečí náhradu za zmarený príjem zdravotníckeho 
zariadenia počas trvania núdzového stavu? Zaujíma to vôbec niekoho? Vie vôbec pán 
premiér, minister zdravotníctva a ostatní kompetentní, že tí, ktorí nám jediní vedia pomôcť 
sú len zdravotníci, ktorí sú síce v prvej línii čo sa týka ich povinností, ale až na poslednej 
koľaji, čo sa týka ich informovania a starostlivosti štátu o zabezpečenie adekvátnych 
podmienok na výkon ich práce?  
 
Preto sme radi, že aj Zdravita o.z. opakovane mediálne odprezentovala, že súčasné 
financovanie je nedostatočné, čím jednoznačne podporila požiadavky ZAP-u na 
financovanie ambulancií počas pandémie. Zhoda 4000 poskytovateľov ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti nám dáva vieru, že konečne nezostanú tieto minimálne 
oprávnené požiadavky ambulantných lekárov nepovšimnuté. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené preto žiadame kompetentných o zverejnenie plánu 
reprofilizácie ambulantného sektoru, ako i finančného zabezpečenia a udržateľnosti 
chodu nášho zdravotníctva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


