
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 

Delegáti Zväzu ambulantných poskytovateľov si za svoju prezidentku zvolili  

Zuzanu Dolinkovú 

 
  

(Bratislava, 28. septembra 2020) 

 V piatok dňa 25. septembra 2020 na IV. Riadnom Valnom zhromaždení v Jasnej 

zvolili delegáti Zväzu ambulantných poskytovateľov drvivou väčšinou hlasov za 

prezidentku združenia doterajšiu výkonnú riaditeľku a predsedníčku predstavenstva JUDr. 

Zuzanu Dolinkovú.   

 

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP-u: 

,,Výnimočné situácie si vždy vyžadujú nové, niekedy až dramatické riešenia. 

Bezprostredný dopad celosvetovej pandémie na ekonomiku spôsobil, že je nevyhnutné 

hľadať cestu ako nastaviť vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti do vyváženej a korektnej roviny. Z doterajších opakovaných 

signálov máme vážny dôvod domnievať sa, že dnes sa za základný a prirodzený štandard 

obchodných vzťahov považuje stav, kedy sa za vykonanú prácu zaplatí nedostatočne 

alebo vôbec. Viac ako kedykoľvek predtým je dnes dôležité, aby ambulantných 

poskytovateľov zastupovala organizácia, ktorá je dôveryhodná a zároveň odborne aj 

personálne pripravená na ťažké výzvy, ktoré prichádzajú. Nadchádzajúci rok bude 

kľúčový nielen pre ťažké obdobie, ktoré nás čaká pracovne i ľudsky. V najbližších 

mesiacoch, kedy  sa prejaví podfinancovanie zdravotníctva a bude sa rozhodovať 

o prerozdeľovaní limitovaných zdrojov, prirodzene očakávame i silnenie ekonomického 

tlaku. Preto bude nevyhnutné spojiť všetky sily na zvládnutie enormného tlaku, ktorý je na 

zdravotníkov vyvíjaný zo všetkých strán. Našou víziou v ZAP-e je preto profesionalizácia 

vedenia združenia, ktoré zastupuje najväčší počet poskytovateľov ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Najdôležitejšou hodnotou, ktorú ZAP predstavuje, je 

vytváranie jednotnej platformy pre všetkých ambulantných lekárov, ktorí spoja svoje 

úsilie, budú koordinovať svoje požiadavky a budú predstavovať jednotnú silu, ktorú nie je 

možné ignorovať.“  

 

Najväčšou zmenou, ktorá bola na IV. Valnom zhromaždení ZAP-u prijatá, je 

redukcia vedenia združenia, ktorej jediným účelom je zefektívnenie a zlepšenie flexibility 

činnosti pri riešení aktuálnych problémov a nastavení podmienok ich presadzovania. 

Doterajšia Správna rada a Predstavenstvo sa zlúčili a vytvorili zredukovanú Správnu radu, 

ktorej členmi je jeden zástupca za všeobecných lekárov pre dospelých (MUDr. Soňa 

Ostrovská), jeden zástupca za všeobecných lekárov pre deti a dorast (MUDr. Beata 

Kartousová), jeden zástupca za gynekológov (MUDr. Martin Gažo) a dvaja zástupcovia za 
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špecialistov (MUDr. Jaroslava Orosová a MUDr. Roman Samek). Členom Správnej rady je 

súčasne aj novo konštituovaný štatutárny orgán ZAP-u, ktorým je prezident združenia. 

 

ZAP považuje za dôležité úzko spolupracovať s odbornými spoločnosťami. 

V najbližšom období budeme preto vyvíjať úsilie k vytvoreniu efektívnej komunikácie 

v záujme úspešného presadzovania individualizovaných potrieb, ktoré vyplynú práve z 

analýz jednotlivých odborných spoločností. Novým prvkom profesionalizácie sú právne 

služby, na ktoré bude vypísané osobitné výberové konanie. Našou ambíciou je poskytovať 

členom ZAP-u kvalifikovanú právnu pomoc vo všetkých oblastiach, s ktorými sa môže 

počas výkonu svojej praxe ambulantný poskytovateľ stretnúť, a to od riešenia sporu so 

zdravotnými poisťovňami, cez pracovno-právne otázky, až po prípadné riešenia sporu 

s pacientom. ZAP je pripravený reprezentovať záujmy a oprávnené požiadavky všetkých 

ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s jasnou predstavou vybudovania 

stabilného právneho zázemia.  

 

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP-u: 

,,ZAP nebude len čakať na ponuky, nebude pasívny, ale naopak, máme ambíciu 

byť relevantný obchodný partner, ktorý má svoje práva a dôstojné postavenie pri 

vyjednávaní na všetkých úrovniach. Verím, že ZAP vykročil správnym smerom na novú 

cestu. Ako novolozvolená prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov som 

pripravená pokračovať v práci pre zlepšenie podmienok práce všetkých poskytovateľov 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Som presvedčená, že  ambulancie sú základným 

pilierom, od ktorého sa odvíja funkčnosť celého systému poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Mojím cieľom je aj prostredníctvom a tlakom ZAP-u trvať na zmene 

mechanizmu financovania zdravotníctva, pretože len týmto spôsobom môžeme nastaviť 

dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov a motivovať našich zdravotníkov 

k tomu, aby ju poskytovali doma na Slovensku a súčasne motivovať tých, ktorí pracujú 

v zahraničí, aby sa vrátili, lebo sú pre našich pacientov a náš zdravotný systém 

nenahraditeľní.“  

 
  

 

 
 


