
 
 

Tlačová správa SLK 
 k nedohode ZAP vo veci pokračovania v zmluvnom vzťahu so VšZP, a.s. od 

1. decembra 2018 
 

Bratislava 3.12.2018) 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
Slovenská lekárska komora registruje a združuje lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť 
v ústavných zariadeniach, ako i lekárov poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť. 
Ambulantných poskytovateľov registruje SLK cca 7000. Z nich 2000 združuje ZAP, teda približne 
1/3 z celkového počtu ambulantných poskytovateľov a je najväčší zástupca ambulantných 
lekárov. 
 
Od soboty 1.12.2018 je ZAP v nezmluvnom vzťahu s VšZP. Podľa medializovaných informácií 
VšZP údajne 600 členov ZAP zmluvy s VšZP individuálne podpísalo. ZAP tento údaj nevie 
verifikovať, nakoľko VšZP individuálne komunikovala rôznymi spôsobmi (o ktorých sa bližšie 
zmienim neskôr) len s jednotlivými členmi ZAP. Ak by bol aj počet individuálne podpísaných 
zmlúv členov ZAP uvádzaný VšZP reálny, ako prezident SLK musím úvodom vyjadriť značné 
znepokojnenie so vzniknutou situáciou, a to z týchto dôvodov. 
 
Na Slovensku už dnes chýba 3000 lekárov. Z toho minimálne dnes temer 1 000 všeobecných 
lekárov. Z údajov z registra lekárov vedený SLK je nepochybné, že ak sa systém zásadné nezmení, 
o 2 roky nebude na Slovensku zabezpečená primárna ambulantná starostlivosť.  
 
Slovenská lekárska komora považuje za nevyhnutné zaujať jednoznačné stanovisko k nedohode 
o pokračovaní v zmluvnom vzťahu, aj keby len 1400 ambulantných poskytovateľov s najväčšou 
štátnou poisťovňou, ktorá má vyše 60%-ný podiel poistencov z občanov SR. Máme totiž vážne 
pochybnosti o zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. 
 
Vážené dámy, vážení páni,  
SLK je jeden zo zakladajúcich členov ZAP.  
ZAP bol založený primárne za účelom vyjednávania o podmienkach zmlúv o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. Cieľom jeho činnosti je vyrokovať 
adekvátne zmluvy pre všetkých členov, nielen pre zopár vyvolených a rokovať s poisťovňami 
skutočne pre lepšie a výhodnejšie kontrakty pre všetkých ambulantných lekárov a nie rokovať len 
pre udržovanie osobných záujmov a dobrých vzťahov vyjednávacieho tímu.  
Nie je nám jasné, prečo VšZP od 25. júna 2018, ani počas plynutia 2-mesačnej výpovednej zmluvy 
členov ZAP (výpoveď bola podaná 14.9.2018), nepozvala vedenie ZAP do 30. novembra 2018 ani 
jedenkrát na rokovanie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu, ak je skutočne pravda, že VšZP má 
záujem o zazmluvnenie členov ZAP? 
 
Nie je nám jasné, prečo si vedenie VšZP nevie sadnúť k rokovaciemu stolu so zástupcami ZAP,aj 



napriek ich 4 žiadostiam o rokovanie viac ako 5 mesiacov? 
 
Nie je nám jasné, prečo VšZP, ktorej úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť boli v minulosti 
vždy tie najlepšie, nevie v súčasnej priaznivej ekonomike odpovedať a reagovať na dorovnanie 
úhrad oboch súkromných zdravotných poisťovní, ktoré platby upravili už k 1.7., resp. k 1.10.2018? 
Prečo sa vedenie VšZP bráni požadovanému, adekvátnemu ale predovšetkým možnému 
prerozdelenie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia pre ambulantných poskytovateľov 
v čase deklarovania zisku na úrovni 70 mil. €? 
 
Nie je nám jasné, prečo VšZP ponúka špecialistom bezlimitné prostredie len na obmedzenú dobu 
3 mesiacov,  a nie navždy, ako ostatné zdravotné poisťovne. Je nepochybné, že finančné limity sú 
v rozpore s platnou legislatívou. Špecialisti dlhé roky robili tisíce výkonov za tisíce EUR zadarmo, 
napriek tomu, že VšZP tieto riadne vykázané zdravotné výkony uznala ako medicínsky oprávnené, 
ale neuhradené. Robí dnes na Slovensku ešte niekto časť mesiaca zadarmo? 
 
Nie je nám jasné, prečo vedenie VšZP nemá záujem hľadať kompromisné riešenia a viesť 
konštruktívny dialóg s vedením ZAP v záujme zabezpečenia dostupnej zdravotnej starostlivosti pre 
svojich poistencov? 
 
Nie je nám jasné, prečo vedenie VšZP zvolilo formu nátlakových osobných návštev 
a zastrašujúcich, amorálnych a nemiestnych oficiálnych úradných e-mailov zamestnancov 
pobočiek VšZP s vetami ako napr. ,,Sme nútení generálnym riaditeľstvom kontaktovať vás, či 
už telefonicky alebo osobne a “vyžobrať” podpis zmluvy. Je to podľa vás príjemné? Ničíte 
život nám aj sebe. „ Je toto  normálny postup činnosti štátnej organizácie? Nie je to skôr prejav 
zlyhania komunikácie na úrovni zmluvných partnerov, arogancie a zneužívania štátnej moci? 
Slovenská lekárska komora vníma celú túto situáciu ako prejav zlyhania súčasného vedenia VšZP. 
Každý schopný manažment, tobôž štátnej inštitúcie, musí rokovať so všetkými zmluvnými 
partnermi. ZAP, ktorý zastupuje 2000 ambulantných poskytovateľov, bol aj zo strany VšZP doteraz 
vnímaný ako rovnocenný rokovací partner. Od júna 2018 však začalo vedenie VšZP ZAP 
v rokovaní ignorovať a rozhodlo sa nerokovať. Toto neprofesionálne a nekorektné správanie 
vedenia VšZP spôsobilo stav, kedy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou musí toho času 
preverovať zabezpečenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej i špecializovanej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
 
Slovenská lekárska komora vyslovuje vážne obavy o tom, že nerokovanie  VšZP s vedením ZAP, 
následkom čoho je súčasný nezmluvný vzťah poskytovateľov ZAP s VšZP, spôsobí ohrozenie 
dostupnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a značne skomplikuje, veríme však že vážne 
neohrozí, zdravie našich občanov.  
 
Slovenská lekárska komora ako stavovská organizácia lekárov vyzýva týmto generálnu 
riaditeľku VšZP p. Hlinkovú, aby za účelom zabránenia hroziacemu kolapsu poskytovania 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku urýchlene otvorili rokovania s vedením 
ZAP. SLK podporuje apel ministerky zdravotníctva A. Kalavskej,  aby vedenie VšZP so ZAP 
urýchlene rokovalo a uzatvorilo obojstranne akceptovateľné zmluvy a tým sociálny zmier.  
 
Slovenská lekárska komora vždy bránila a brániť bude práva a oprávnené nároky našich 
lekárov i pacientov. MZ SR ako hlavnému akcionárovi VšZP a tomu kto asi preberie riešenie 
nezmluvného vzťahu, SLK ponúka pomocnu ruku vo forme moderátora za účelom vyriešenia 
tejto nie normálnej situácie. 
 


