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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

Stretnutie zástupcov Zväzu ambulantných poskytovateľov 

s ministrom zdravotníctva 

 

Bratislava (20.5.2016) – Vo štvrtok 19. Mája 2016 sa v popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva 

zdravotníctva SR konalo stretnutie so zástupcami ministerstva a Zväzu ambulantných poskytovateľov 

(ZAP). Počas takmer dvojhodinovej diskusie sa všetci prizvaní venovali téme Programového vyhlásenia 

vlády a ostatným dôležitým témam z oblasti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Okrem samotného ministra Tomáša Druckera sa stretnutia zúčastnil aj riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš, 

vedúci zamestnanci ministerstva zdravotníctva profesor Stanislav Špánik, Eva Vivodová z odboru 

kategorizácie zdravotných výkonov, zástupca odboru zdravotnej starostlivosti Vladimír Novák, Peter Salon 

z Programovej kancelárie úseku ministra a zo Zväzu ambulantných poskytovateľov Zdenko Seneši, 

Katarína Šimovičová, Edita Hlavačková a Miroslav Kotek.  

Cieľom stretnutia bolo prerokúvanie dôležitých návrhov, tém a otázok, ktoré predniesli zástupcovia ZAP. 

Najdôležitejšími z nich boli zreálnenie cien výkonov v ambulantnom sektore a novelizácia katalógu 

výkonov s definovaním štandardu a nadštandardu. Spoločnú reč našli diskutujúci aj pri téme definovania 

štandardných diagnostických a liečebných postupov, optimalizácii siete poskytovateľov, riešení 

problematiky LSPP, definovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zmene vyhlášky o minimálnom 

meteriálno – technickom vybavení ambulancií.   

„Nevyhli sme sa ani téme riešenia problémov vo vzťahu medzi zdravotnými poisťovňami 

a poskytovateľmi, či našej požiadavke na zavedenie inštitútu dohodovacieho konania,“  povedala Edita 

Hlavačková zo Zväzu ambulantných poskytovateľov.  

Nemenej dôležitou témou bol program eHealth, ktorého zavedenie sa o rok odložilo. Zástupcovia ZAP prijali 

ponuku na spoluprácu v záujme bezproblémového zavedenia eHealth v ambulantnej sfére. „Rovnako sme aj 

predniesli svoju žiadosť o zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre ambulantných lekárov,“ dodala 

Hlavačková.  

Na záver rokovania sa všetci dohodli, že budú spolupracovať na novelizácii katalógu výkonov, kalkulácii 

reálnych cien výkonov, definíciách štandardu a nadštandardu a neodkladnej starostlivosti, optimalizácii siete 

poskytovateľov, zavádzaní programu eHealth a zmene vyhlášky o minimálnom vybavení ambulancií.  


