
Dohoda? Nedohoda? 

(lipták-teremová-dragula)  

 

Prezident SLK Milan Dragula a predsedníčka Zdravotného výboru SLK Zuzana 

Teremová informovali 22. januára 2008 médiá o rokovaniach s VšZP. Podľa nich 

VšZP garantovala zvýšenie finančných prostriedkov pre sektor všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti o 5 % formou dodatkov k 1. aprílu 2008, v sektore 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti rokovania pokračujú. Bol navrhnutý 

spravodlivejší systém limitov v bodoch, celoročné doúčtovanie, VšZP akceptovala 

návrhy SLK a zmluvy sa prehodnotia k 1.júlu 2008. Komora vyjadrila 

nespokojnosť s navrhnutými zmluvami pre špecialistov a podporila požiadavku, 

aby boli všeobecná i špecializovaná ambulantná starostlivosť a spoločné 

vyšetrovacie zložky v nemocničných aj mimonemocničných zariadeniach cenovo 

rovnocenné, pričom VšZP garantuje splnenie tejto požiadavky. 

Zdravotný výbor SLK ale vydal 22.1.2008 vyhlásenie, podľa ktorého prezident 

výbor informoval, že komora neakceptovala návrhy zmlúv VšZP a toto stanovisko 

prezidenta výbor podporil:  „Zdravotný výbor SLK dnes zasadal za prítomnosti 

prezidenta SLK Milana Dragulu po jeho rokovaniach s VšZP. Prezident 

informoval, že na tomto rokovaní nedošlo k akceptácii návrhov zmlúv VšZP  

Slovenskou lekárskou komorou. Stanovisko prezidenta podporil ZV SLK. Pre 

ZV SLK sú neprijateľné zmluvné podmienky, navrhované VšZP pre 

špecialistov, všeobecných lekárov a SVALZ a naďalej žiada zvýšenie platieb 

pre všetky sektory o 15 %, ako je reálne zvýšenie zdrojov v zdravotníctve“, 

uviedol výbor vo vyhlásení, za ktoré hlasovalo šesť z deviatich prítomných členov 

výboru. Podľa člena výboru a prezidenta Slovenskej spoločnosti všeobecného 

praktického lekárstva Petra Liptáka „rokovania s VšZP zatiaľ skončili 

nedohodou, nedosiahli sme dohodu v žiadnom sektore, všetko je iba na úrovni 



ponúk jednotlivých strán a je potrebné rokovaním dospieť k vzájomne 

akceptovateľnému kompromisu“. ZV SLK je podľa neho „pripravený rokovať 

s VšZP, aby nehrozilo, že lekári budú vinou poisťovne v nezmluvnom vzťahu . 

Prezident SLK podľa neho porušil štatút ZV SLK a spolu s predsedníčkou výboru, 

ktorá ako upozornil od augusta minulého roku nezvolala rokovanie výboru,  

rokovali s VšZP. „Na vyjednávanie s poisťovňami Rada SLK zriadila 

Zdravotný výbor, tento o krokoch predsedníčky a prezidenta nebol ani 

informovaný“, zdôraznil P. Lipták. Ako dodal, všeobecní lekári majú platné 

zmluvy s VšZP do konca marca. „Nechápeme hysterický nátlak poisťovne na 

lekárov VLD a VLDD, aby predčasne ukončili zmluvy a podpísali nové. VšZP 

je zaviazaná  dodržiavať zmluvy do konca marca. Zákon neumožňuje to, čo sa 

deje, VšZP robí psychologický nátlak na lekárov, rozosiela im výstražné listy, 

telefonáty, aby platné zmluvy vypovedali. Máme priestor  na rokovania a naši 

pacienti sa nemusia obávať“, dodal P. Lipták. Podľa M. Dragulu je vyhlásenie 

súkromnou aktivitou P. Liptáka a na najbližšej Rade SLK v marci 2008 navrhne 

jeho vylúčenie. 

(ZN č. 5) 


