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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 
   ZÁPISNICA 

z II. riadneho Valného zhromaždenia 
Zväzu ambulantných poskytovateľov 

 
Piatok 26.01.2018 

HOTEL VICTORIA MARTIN 
          Kongresová miestnosť 

 
 
Program: 
 
1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov  
2. Procedurálne veci  
3. Správy o činnosti ZAP a diskusia k predneseným správam   
- Správa o činnosti ZAP za rok 2017 
- Správa o cieľoch činnosti ZAP na rok 2018  
- Správa o činnosti sekretariátu a o hospodárení ZAP  
4. Informácia o odstúpení MUDr. E. Hlavačkovej z funkcie predsedu predstavenstva ZAP k 31.12.2017, 
návrh kandidátov a voľba predsedu predstavenstva ZAP  
5. Vyhlásenie výsledkov voľby predsedu predstavenstva ZAP 
6. Rôzne a diskusia k predneseným bodom – zvýšenie členského ZAP od roku 2019 
 
 
 1. Otvorenie, privítanie delegátov  

 
Predseda Správnej rady ZAP, MUDr. Marian Kollár, privítal delegátov a hostí II. riadneho Valného 
zhromaždenia Zväzu ambulantných poskytovateľov (VZ ZAP). 

 

2.  Procedurálne veci  

       Predseda Správnej rady, MUDr. Kollár požiadal delegátov o predloženie prípadných návrhov 
na doplnenie programu rokovania II. riadneho VZ ZAP. Na základe návrhov delegátov VZ ZAP bola 
predložená nasledovná zmena programu rokovania VZ ZAP: 

 
Prezentácia účastníkov        15:00 – 15:30   

 1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov     15:30 – 15:45 
  (MUDr. Marian Kollár  - predseda Správnej rady ZAP) 

2. Procedurálne veci        15:45 – 16:00 
- Voľba Mandátovej komisie – predseda + 2 členovia 
- Voľba Návrhovej komisie – 3 členovia 
- Voľba Volebnej komisie – 3 členovia
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- Voľba overovateľov zápisnice - členovia    
- Schválenie programu Valného zhromaždenia ZAP 
3. Správy o činnosti ZAP a diskusia k predneseným správam   16:00 – 17:20 
- Správa o činnosti ZAP za rok 2017 

    (MUDr. Marian Kollár) 
- Správa o cieľoch činnosti ZAP na rok 2018 

    (MUDr. Marian Kollár) 
- Správa o činnosti sekretariátu SLK a o hospodárení ZAP  

    (Mgr. Zdenko Seneši) 
4. Zmena stanov ZAP 

 
Prestávka (coffee break)        17:20 – 17:45  

                                               
5. Informácia o odstúpení MUDr. Edity Hlavačkovej     17:45 -  18:15 

          z funkcie predsedu predstavenstva ZAP k 31.12.2017, 
   návrh kandidátov a voľba predsedu predstavenstva ZAP 
   doplnenie a voľba orgánov ZAP 

6. Vyhlásenie výsledkov doplnenia orgánov ZAP     18:15 – 18:30   
           (predseda volebnej komisie) 
      7.  VšZP – rokovanie o zmluvách 

8. Elektronické zdravotníctvo – eZdravie po 1.1.2018  
      a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti    18:30 – 19:00 
      (Mgr. Zdenko Seneši) 

9. Nezmluvný vzťah z pohľadu ambulancie a pokladničný systém 
(MUDr. Peter Lipták) 

10. Problémy v súvislosti s prehliadkami mŕtvych tiel 
      (MUDr. Marian Kollár) 

11. APS – výberové konania 
            (MUDr. Marian Kollár) 

12. Zjednocujúca platforma ZAP 
   (MUDr. Peter Lipták) 

13. Rôzne a diskusia k predneseným bodom      19:00 – 19:45  
14. Záver zasadnutia Valného zhromaždenia ZAP     19:45 – 20:00 
     (MUDr. Marian Kollár) 
15. Spoločenský  večer                     20:30 - 23:00 

 
 

VZ ZAP schválilo toto uznesenie: 

 UZ 1/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje program rokovania VZ v nasledovnom znení: 

PROGRAM 
Piatok 26.01.2017 

 
 

Prezentácia účastníkov  15:00 – 15:30  
1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov 15:30 – 15:45 
 (MUDr. Marian Kollár  - predseda Správnej rady ZAP) 
2. Procedurálne veci 15:45 – 16:00 
- Návrhy na doplnenie programu    
- Voľba Mandátovej komisie – predseda + 2 členovia 
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- Voľba Návrhovej komisie – 3 členovia 
- Voľba Volebnej komisie – 3 členovia 
- Voľba overovateľov zápisnice - členovia     
- Schválenie programu Valného zhromaždenia ZAP 
3. Správy o činnosti ZAP a diskusia k predneseným správam  16:00 – 17:20 
- Správa o činnosti ZAP za rok 2017 
   (MUDr. Marian Kollár) 
- Správa o cieľoch činnosti ZAP na rok 2018 
   (MUDr. Marian Kollár) 
- Správa o činnosti sekretariátu SLK a o hospodárení ZAP  
   (Mgr. Zdenko Seneši, JUDr. Zuzana Dolinková) 

        4. Zmena stanov ZAP 
 

Prestávka (coffee break) 17:20 – 17:45  
                                               
5. Informácia o odstúpení MUDr. Edity Hlavačkovej 17:45 -  18:15 
    z funkcie predsedu predstavenstva ZAP k 31.12.2017, 
    návrh kandidátov a voľba predsedu predstavenstva ZAP 
   doplnenie a voľba orgánov ZAP 
6. Vyhlásenie výsledkov doplnenia orgánov ZAP 18:15 – 18:30   

            (predseda volebnej komisie)         
7. VšZP – rokovanie o zmluvách 
8. Elektronické zdravotníctvo – eZdravie po 1.1.2018  
     a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 18:30 – 19:00 
     (Mgr. Zdenko Seneši)  
9. Nezmluvný vzťah z pohľadu ambulancie a pokladničný systém 
    (MUDr. Peter Lipták) 
10. Problémy v súvislosti s prehliadkami mŕtvych tiel 

            (MUDr. Marian Kollár) 
       11. APS – výberové konania 
            (MUDr. Marian Kollár) 

12. Zjednocujúca platforma ZAP 
       (MUDr. Peter Lipták) 
13. Rôzne a diskusia k predneseným bodom 19:00 – 19:45  
14. Záver zasadnutia Valného zhromaždenia ZAP 19:45 – 20:00 
      (MUDr. Marian Kollár) 

15. Spoločenský  večer                  20:30 - 23:00 

ZA: 30, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 

VZ ZAP pokračovalo voľbou členov Mandátovej komisie, Návrhovej komisie, Volebnej komisie 
a overovateľov zápisnice z rokovania tohto VZ ZAP. 
 
Za predsedu Mandátovej komisie bol navrhnutý MUDr. Peter Pekarovič a za členov Mandátovej komisie 
MUDr. Martin Pevný a MUDr. Jozefa Jurigová. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie:     
UZ 2/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje Mandátovú komisiu v zložení MUDr. Peter Pekarovič – predseda 
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mandátovej komisie, MUDr. Martin Pevný, MUDr. Jozefa Jurigová. 

ZA: 30, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

     
VZ ZAP navrhlo členov Návrhovej komisie v zložení: MUDr. František Štefanec, MUDr. Anna Hrežová, 
MUDr. Kornélia Fabišíková. 
 
Na to bolo prijatí uznesenie:      
UZ 3/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení MUDr. František Štefanec, MUDr. Anna 
Hrežová, MUDr. Kornélia Fabišíková. 
 

ZA: 30, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
VZ ZAP navrhlo členov Volebnej komisie v zložení: MUDr. Martina Sameková, MUDr. Eva  Bačinská, 
MUDr. Zita Bačiková. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 4/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje Volebnú komisiu v zložení MUDr. Martina Sameková, MUDr. Eva 

Bačinská, MUDr. Zita Bačiková. 

ZA: 30, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

      

VZ ZAP navrhlo za overovateľov zápisnice z rokovania VZ ZAP MUDr. Katarínu Šimovičovú a MUDr. 
Petra Liptáka. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie:     
UZ 5/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje za overovateľov zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia ZAP MUDr. 

Katarínu Šimovičovú a MUDr. Petra Liptáka. 

ZA: 30, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
Po procedurálnych veciach MUDr. Pekarovič, predseda Mandátovej komisie skonštatoval, že VZ je 
uznášaniaschopné, nakoľko na začiatku zasadnutia VZ je prítomných 30 zo 45, teda sú prítomné 2/3 
delegátov VZ ZAP. Počas priebehu zasadnutia sa počet prítomných delegátov doplnil na 32. 
 
 3.  Správy o činnosti a diskusia k predneseným správam: 
 
Správa o činnosti ZAP za rok 2017  
 
MUDr. Kollár v Správe o činnosti ZAP zhodnotil priebeh rokovania ZAP so zdravotnými poisťovňami 
a inými orgánmi v nasledovných úrovniach: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – po náročnom dohodovacom období od 1.7.2017 sme k 1.10.2017 
uzatvorili zmluvy s priemerným navýšením úhrad o 4 % s podpísaným memorandom na ďalšie minimálne 
8%-né navýšenie úhrad v roku 2018. 
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. – od 1.11.2017 ZAP podpísal nové zmluvy o poskytovaní zdravotnej 
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starostlivosti s plošným navýšením o  5%. Súčasťou dohody bolo aj ďalšie navýšenie úhrad minimálne o 1 
% vyššie v porovnaní s navýšením referenčnej zdravotnej poisťovne. 
Union zdravotná poisťovňa, a.s. – priemerné navýšenie platieb o 7 % za rok 2017, ktoré pre niektorých 
členov ZAP môže však k 1.1.2018 predstavovať zvýšenie platieb až o 25%. 
 
MZ SR 
V roku 2017 sme sa aktívne zúčastňovali legislatívneho procesu prijatia úpravy ambulantnej pohotovostnej 
služby, obhliadky mŕtvych tiel i série stretnutí s ministrom zdravotníctva SR s lekármi po Slovensku 
k legislatívnemu návrhu z dielne MZ SR z februára 2017 na zavedenie doplnkových ordinačných hodín 
(DOH). V pôvodnej podobe ZAP tento návrh nepodporil. Inštitút DOH, ktorý bol prijatý ako zákonná norma 
začiatkom decembra 2017 vnímame rovnako ako ten predchádzajúci za príliš preregulovaný a je predpoklad, 
že ambulantní poskytovatelia ho práve z tohto dôvodu využívať nebudú. Sankcie pre poskytovateľov za 
porušenie povinnosti vyplývajúce zo zavedenia DOH považujeme tiež za neprimerane vysoké.  
Opakovane sme na rokovaniach s MZ SR namietali, že objednávanie pacientov sa stalo súčasťou 
zdravotného výkonu, avšak nikto nedefinoval cenu tejto administratívnej zložky zdravotného výkonu. 
Zdravotné poisťovne nezareagovali na zmenu legislatívy a odmietajú hradiť náklady spojené s objednávaním 
pacientov, ktoré nie sú súčasťou platieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zo strany 
zdravotných poisťovní. 
Pretrvávajúcim problémom ambulantného sektora je nedostatok všeobecných lekárov i špecialistov a s tým 
súvisiace dlhé čakacie doby. Sme presvedčení, že tento nedostatok neodstráni ani prijatý inštitút DOH. Práca 
na ambulancii je pre lekárov neatraktívna a z ekonomického hľadiska nerentabilná. Uvedené je dôsledok 
nesprávne nastavených platieb za výkony a financovanie sektora ako takého. Dofinancovanie zdravotníctva 
cez dočasne zvýšenú sadzbu za poistencov štátu koncom roka 2017 nie je možné zo strany MZ SR 
považovať za systémový krok, ktorý by podfinancovanie sektora vyriešil. ZAP dlhodobo poukazuje na nízku 
sadzbu za poistencov štátu, ako i na nesprávne manažovanie s prostriedkami verejného zdravotného 
poistenia zo strany zdravotných poisťovní, ktoré ich nehospodárne a neefektívne rozdeľujú medzi 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Nízku cenu výkonov v nemocniciach považujeme okrem iného  za jednu z  príčin dlhodobého 
a opakovaného zadlžovania nemocníc. 
 
O 16.36 hod. sa k rokovaniu VZ ZAP pridal MUDr. Peter Bakič.  
 
NCZI 
Členovia ZAP boli od začiatku zapojení aj do pilotného testovania e-Healthu, dnešné e-Zdravie. Pravidelne 
sa zúčastňujeme rokovaní s NCZI vo veci konštruktívneho pripomienkovania elektronizácie zdravotníctva. 
Aj napriek tomu, že e-Zdravie je od 1.1.2018 zákonnou povinnosťou všetkých poskytovateľov, sme toho 
názoru, že pripojenie sa k e-Zdraviu by nemalo byť financované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo 
sme opakovane prezentovali na pôde NCZI, MZ SR i zdravotných poisťovní. ZAP projekt e-Zdravie 
neodmieta, avšak za predpokladu, že pre poskytovateľov budú zo strany štátu vytvorené všetky predpoklady 
na jeho bezproblémovú implementáciu do praxe ambulantného lekára. Problematike e-Zdravie je zaradená 
ako osobitný bod programu rokovania VZ ZAP. 
 
O 17:20 hod. sa k rokovaniu VZ ZAP pridal MUDr. Štefan Krnáč. 
 
Rokovania s ostatnými organizáciami združujúcimi ambulantných poskytovateľov 
MUDr. Kollár informoval a detailne v časovom slede odprezentoval jednotlivé žiadosti a návrhy ZAP na 
rokovanie do Zdravitou za účelom vzniku jednotnej a silnej skupiny ambulantných poskytovateľov. Uviedol, 
že po vypracovaní návrhu na vznik spoločnej organizácie na úrovni právnych poradcov ZAP a Zdravity, 
ktorý bol vypracovaný ešte v júli 2017, už k osobnému stretnutiu zástupcov oboch organizácii nedošlo. Dňa 
29.9.2017 v čase kedy bolo jasné, že ZAP ide  do nezmluvného vzťahu s Dôverou a zároveň v čase konania 
Valného zhromaždenia Zdravity, požiadala MUDr. Hlavačková, predsedníčka Predstavenstva ZAP, ä osobne 
emailom generálneho riaditeľa Zdravity, MUDr. Šótha o verejné vyjadrenie podpory snahám ZAP 
o zlepšenie postavenia ambulantného sektora. ZAP žiadnu reakciu zo strany Zdravity neobdržal a od toho 
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času rokovania o vytvorení jednotnej organizácie ambulantných poskytovateľov stagnujú. 
 
K činnosti na rok 2018 uviedol, že aktuálne je potrebné vyriešiť situáciu dohodovacieho konania členov ZAP 
s VšZP, začať rokovať s Dôverou o navýšení úhrad a nastaviť hodnotiace koeficienty, nakoľko zvýhodnenie, 
ktoré na základe týchto koeficientov členovia ZAP v Dôvere mali dňom 31.3.2018 končí. Zopakoval, že ZAP 
je tu pre všetkých ambulantných lekárov, je pripravený rokovať v mene všetkých ambulantných lekárov, 
presadzovať ich návrhy a požiadavky v záujme dosiahnutia spokojnosti celého ambulantného sektora. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie:      
UZ 6/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP berie na vedomie Správu o činnosti ZAP za rok 2017 a správu o cieľoch 

činnosti ZAP na rok 2018. 

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
Správa o hospodárení ZAP 
 
Mgr. Seneši predniesol správu o hospodárení ZAP v roku 2017 a informoval o činnosti sekretariátu ZAP 
v roku 2017. V časti týkajúcej sa hospodárenia ZAP oboznámil delegátov o príjmoch a výdavkoch za rok 
2017 a následne predložil návrh rozpočtu na rok 2018. Uviedol, že v súčasnosti sa aktuálne rieši otázka 
platby nájomného za priestory sídla ZAP, resp. nájom iných priestorov mimo doterajšieho sídla na 
Dobšinského 12 s tým, že po započítaní nákladov na nájomné za priestory je potrebné navýšiť rozpočet ZAP, 
napr. zvážením navýšenia rozpočtu cestou zvýšenia členského príspevku na rok 2019. 
 
V súvislosti s navýšením členského príspevku ZAP na rok 2019 navrhla MUDr. Knežová výšku členského 
v sume 100 €/rok.  
 
MUDr. Kollár navrhol zvýšiť rozpočet jednak čiastočným navýšením výšky členského príspevku a jednak 
zaslaním výzvy na úhradu členského príspevku tým členom ZAP, ktorí doposiaľ nezaplatili členské za 
minulé roky. Poukázal na poplatkovú nedisciplínu členov ZAP a doplnil, že činnosť ZAP je financovaná 
výlučne z členských príspevkov. Ak má ZAP fungovať na profesionálnej úrovni potrebuje na to adekvátne 
financie. Vyzval zástupcov Predstavenstiev krajov ZAP, aby v rámci svojho kraja zintezívnili činnosť voči 
členskej základni, osloviť kolegov – členov ZAP, neplatičov členských príspevkov a uvedenú problematiku 
s nimi odkomunikovali a aby v tejto súvislosti poukázali najmä na to, že vyrokované navýšenie zásluhou 
ZAP bolo vyrokované pre všetkých členov ZAP bez ohľadu na to, či členský príspevok zaplatili alebo nie. 
 
MUDr. Slezák navrhol zverejniť listinu tých členov, ktorí členský príspevok ZAP do konca marca neuhradia 
na webovej stránke ZAP. 
 
MUDr. Perichtová sa k vyjadrila v tom zmysle, že výška členského príspevku ZAP je dehonestujúca a z takto 
vytvoreného rozpočtu nie je možné zabezpečiť profesionálne fungovanie organizácie so zabezpečením 
právnych, ekonomických, analytických a marketingových služieb, ktoré ZAP nevyhnutne potrebuje na  jeho 
fungovanie na profesionálnej úrovni.. 
 
Mgr. Seneši informoval prítomných delegátov o  činnosti sekretariátu ZAP. Uviedol, že v novembri 2017 
nastúpil na sekretariát nový zamestnanec, p. Ján Zjara, ktorého zároveň predstavil. Ján Zjara má s agendou 
činnosti ZAP skúsenosti, nakoľko počas pôsobenia Zdravotného výboru SLK pôsobil na SLK, kde mal na 
starosti agendu súvisiacu najmä s individuálnymi dohodovacími konaniami o navýšení finančných limitov 
poskytovateľov, sledovanie zmien členskej základne a pod. 
 
Na to boli prijaté nasledovné uznesenia: 
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UZ 9/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje návrh rozpočtu ZAP za rok 2018. 

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
 
4. Zmena Stanov ZAP 
 
Mgr. Seneši predložil návrh na zmenu Stanov ZAP v článku 7 bod 7.1, z ktorého sa vypúšťa posledná veta 
v znení: ,,Delegátom Valného zhromaždenia môže byť len fyzická osoba - lekár, ktorá je členom príslušnej 
stavovskej organizácie.“ Ide len o formálnu úpravu Stanov, ktorou sa vypúšťa podmienka, aby bol člen ZAP 
zároveň členom SLK. Uvedená podmienka bola vypustená zo znenia Stanov SLK už novelou prijatou na I. 
riadnom VZ ZAP v roku 2017, ale článok 7 bod 7.1 nebol v tomto zmysle upravený.  
 
Ďalší návrh úpravy znenia Stanov sa týka článku 9 bod 9.1, 9.1.2, v ktorom sa navrhuje doplnenie o poslednú 
vetu v znení: ,,Rokovania správnej rady sa môže zúčastniť štatutárny orgán alebo ním poverený zástupca 
zakladateľa s hlasom poradným. Štatutárny zástupca zakladateľa sa má právo pred každým hlasovaním 
vyjadriť k predmetu hlasovania, ak to považuje za potrebné. Štatutárny zástupca zakladateľa sa zúčastňuje 
rokovaní vedených združením so zdravotnými poisťovňami ak si závažnosť problematiky bude vyžadovať 
podporu zakladateľov.“ 
 

Na základe hlasovania VZ ZAP bolo prijatí toto uznesenie: 

UZ 10/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje novelizáciu Stanov ZAP v článku 7 bod 7.1, ktorý znie nasledovne: ,,Valné 

zhromaždenie členov Združenia je jeho najvyšším orgánom a je tvorené z delegátov, ktorými sú členovia 

Správnej rady, predseda a členovia Predstavenstva, predseda Dozornej rady, členovia Predstavenstva kraja.“ 

a v článku 9 bod 9.1, 9.1.2, ktorý znie nasledovne: ,,Správna rada má 11 členov. Členmi správnej rady sú 

Predseda správnej rady a desiati členovia volení Valným zhromaždením. Rokovania správnej rady sa môže 

zúčastniť štatutárny orgán alebo ním poverený zástupca zakladateľa s hlasom poradným. Štatutárny zástupca 

zakladateľa sa má právo pred každým hlasovaním vyjadriť k predmetu hlasovania, ak to považuje za potrebné. 

Štatutárny zástupca zakladateľa sa zúčastňuje rokovaní vedených združením so zdravotnými poisťovňami ak si 

UZ 7/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP berie na vedomie Správu o hospodárení ZAP za rok 2017 a správu o činnosti 

sekretariátu ZAP za rok 2017. 

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

UZ 8/VZ/26/1/2018  

VZ ZAP schvaľuje na rok 2019 úpravu členského príspevku vo výške 65 €. 

ZA : 24, PROTI: 4 , ZDRŽAL SA: 4 
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závažnosť problematiky bude vyžadovať podporu zakladateľov.“ 

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
 
5. Informácia o odstúpení MUDr. Hlavačkovej z funkcie predsedu predstavenstva ZAP k 31.12.2017 a 
voľba predsedu predstavenstva ZAP, návrh kandidátov a voľba predsedu predstavenstva ZAP, doplnenie 
a voľba orgánov ZAP 
6. Vyhlásenie výsledkov doplnenia orgánov ZAP 
 
MUDr. Kollár informoval prítomných, že MUDr. Hlavačková k 31.12.2017 odstúpila z funkcie predsedu 
Predstavenstva ZAP. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné zvoliť delegátmi VZ nového predsedu 
Predstavenstva ZAP, aby bol štatutárny orgán ZAP plne funkčný.  
 
MUDr. Kollár zároveň prítomným delegátom oznámil, že tak ako deklaroval pri zvolení do funkcie predsedu 
Správnej rady pri založení ZAP a rovnako pri jeho opakovanom zvolení za predsedu Správnej rady ZAP 
minulý rok, v tejto  funkcii pôsobil len  dočasne, a preto na tomto VZ odstupuje z funkcie predsedu Správnej 
rady ZAP. V ZAPe bude naďalej pôsobiť, bude sa zúčastňovať rokovaní so zdravotnými poisťovňami 
i rokovaní orgánov, v súlade so Stanovami SLK. Z dôvodu jeho odstúpenia z funkcie predsedu Správnej rady 
ZAP bude potrebné na tomto VZ zvoliť i nového predsedu Správnej rady ZAP. 
 
Z dôvodu rýchlosti konania a možnosti verejného hlasovania  za účelom doplnenia chýbajúcich orgánov 
ZAP navrhol MUDr. Kollár, aby VZ rozhodlo o tom, či súhlasí s verejnou voľbou doplnenia orgánov ZAP.  
 
Na to bolo prijaté uznesenie:   
UZ 11/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje verejnú voľbou orgánov ZAP.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
MUDr. Kollár na základe odporúčania Správnej rady ZAP navrhol za predsedu Správnej rady ZAP MUDr. 
Miroslava Koteka, doterajšieho člena Správnej rady za gynekológiu. Zároveň vyzval delegátov na 
prednesenie návrhov iných kandidátov do funkcie predsedu Správnej rady ZAP. Nakoľko iní kandidáti na 
predsedu Správnej rady neboli navrhnutí, VZ hlasovalo o zvolení MUDr. Koteka za predsedu Správnej rady. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 12/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za predsedu Správnej rady ZAP MUDr. Miroslava Koteka. 

ZA: 31, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

 
MUDr. Kollár novozvolenému predsedovi Správnej rady ZAP zablalhoželal k zvoleniu do funkcie. MUDr. 
Kotek sa delegátom poďakoval za prejavenú dôveru a v krátkosti predstavil nielen seba ako osobu, ale i víziu 
ďalšieho fungovania ZAP. 
 
Na to MUDr. Kollár oznámil prítomným delegátom, že na základe telefonického rozhovoru s MUDr. 
Hruškovičom pred konaním VZ ZAP tento odstúpil z pozície člena Správnej rady ZAP za ŠAS. Na jeho 
miesto na základe odporúčania Správnej rady ZAP navrhol MUDr. Darinu Malackú, ktorá aktívne pôsobí 
ako predsedníčka Predstavenstva kraja ZAP v Bratislave a pravidelne sa zúčastňuje rokovaní so zdravotnými 
poisťovňami i zasadnutí orgánov ZAP. Následne vyzval delegátov na prednesenie návrhov na iných 
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kandidátov za člena Správnej rady ZAP za ŠAS. Nakoľko iní kandidáti neboli navrhnutí, VZ hlasovalo 
o zvolení MUDr. Malackej za člena Správnej rady ZAP za ŠAS. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 13/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za člena Správnej rady ZAP za ŠAS MUDr. Darinu Malackú 

ZA: 31, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

 
Ďalej v rokovaní vystúpila MUDr. Perichtová, ktorá uviedla, že odstupuje z funkcie člena Správej rady ZAP 
za SVaLZ a na toto miesto navrhla MUDr. Františka Štefanca. Delegáti VZ ZAP iné návrhy kandidátov na 
člena Správnej rady za SVaLZ nepredložili, preto VZ pristúpilo k hlasovaniu o zvolení MUDr. Štefanca do 
tejto funkcie. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 14/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za člena Správnej rady ZAP za SVaLZ MUDr. Františka Štefanca.   

ZA: 31, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1 

 
Vzhľadom ku skutočnosti, že MUDr. Kotek bol zvolený za predsedu Správnej rady, uvoľnilo sa v Správnej 
rady miesto zástupcu za segment gynekológia. Na základe odporúčania Správnej rady ZAP navrhol MUDr. 
Kollár za zástupcu segmentu gynekológia v Správnej rade MUDr. Martina Gaža, ktorá pôsobí ako , 
ambulantný gynekológ v Bratislave a ktorý s kandidatúrou súhlasil. Zároveň vyzval delegátov VZ , aby 
predniesli svoje návrhy kandidátov za člena Správnej rady za gynekológiu. Vzhľadom ku skutočnosti, že iné 
návrhy kandidátov na zástupcu za gynekológiu do Správnej rady ZAP neboli predložené, VZ pristúpilo 
k hlasovaniu o návrhu na zvolenie MUDr. Martina Gaža za člena Správnej rady ZAP za gynekológiu. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 15/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za člena Správnej rady ZAP za GYN MUDr. Martina Gaža.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
Po zvolení členov Správnej rady tak, aby bol segment VLD, VLDD a GYN zastúpený dvomi členmi a 
segment SVaLZ jedným členom sa zástupca Správnej rady ZAP za Polikliniky, MUDr. Badík vzdal tejto 
funkcie. Následne prebehla diskusia v tom zmysle, že segment Polikliniky zastupuje vlastne všetky ostatné 
segmenty v Správnej rade a vzhľadom na nízke zastúpenie Polikliník v členskej základni ZAP bolo 
navrhnuté zastúpenie Polikliník v Správnej rade ZAP zrušiť. Namiesto zástupcu za Polikliniky navrhli 
delegáti posilniť segment ŠAS a doplniť Správnu radu o ďalšieho zástupcu za segment ŠAS, nakoľko 
špecializácii je mnoho a požiadavky za každú špecializáciu sú osobitné. JUDr. Dolinková uviedla, že v tomto 
zmysle bude potrebné upraviť aj Stanovy ZAP. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 16/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP schvaľuje zmenu čl. 9 bod 9.1.3 Stanov ZAP, ktorou sa zvyšuje počet zástupcov za 

segment ŠAS v Správnej rade na 3 členov a zrušuje sa zastúpenie za Polikliniky, v nasledovnom znení: 

,,9.1.3. Desiatich členov Správnej rady Valné zhromaždenie volí tak, aby boli dvaja členovia lekári 
vykonávajúci povolanie ako všeobecný lekár pre dospelých, dvaja členovia vykonávajúci povolanie lekára 
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ako všeobecný lekár pre deti a dorast, dvaja členovia vykonávajúci povolanie lekára ako lekár gynekológ, 
traja členovia vykonávajúci povolanie lekára ako lekár poskytujúci špecializovanú zdravotnú starostlivosť a 
jeden lekár poskytujúci zdravotnú v starostlivosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. Prvých 
desiatich členov Správnej rady menujú zakladatelia.“ 
 
ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 

Po zmene a rozšírení počtu zástupcov za  ŠAS v Správnej rade ZAP delegáti VZ ZAP navrhli za ďalšieho 
člena Správnej rady ZAP za ŠAS MUDr. Marianu  Hamzovú, neurologičku z Rajeckých Teplíc. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 17/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za tretieho člena Správnej rady ZAP za ŠAS MUDr. Marianu Hamzovú.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
Po skompletizovaní zloženia Správnej rady ZAP pristúpili delegáti k doplneniu zloženia  Dozornej rady, 
nakoľko MUDr. Klaudia Péčová vystúpila zo ZAP, a preto sa jedno miesto člena Dozornej rady uvoľnilo. 
Delegáti navrhli za člena Dozornej rady MUDr. Zitu Bačikovú. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 18/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za člena Dozornej rady ZAP MUDr. Zitu Bačikovú.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 

Nakoľko MUDr. Hlavačková k 31.12.2017 odstúpila z funkcie predsedu Predstavenstva ZAP je nevyhnutné 
za účelom zabezpečenia funkčnosti štatutárneho orgánu zväzu zvoliť nového predsedu Predstavenstva. 
Prítomní delegáti jednoznačne podporili návrh na zvolenie súčasnej členky Predstavenstva ZAP, MUDr. 
Sone Ostrovskej na pozíciu predsedu Predstavenstva ZAP, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú potrebu 
podpory a posilnenia segmentu všeobecného lekárstva pre dospelých, ktorého súčasná situácia, ako i jeho 
postavenie, personálne i finančné zabezpečenie je hlavne v poslednom období v kritickom stave.  

Na to  bolo prijaté uznesenie: 

UZ 19/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za predsedu Predstavenstva ZAP MUDr. Soňu Ostrovskú.  

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
Vzhľadom k tomu, že MUDr. Ostrovská bola zvolená za predsedu Predstavenstva ZAP a členom 
Predstavenstva zostal Mgr. Seneši je potrebné doplniť Predstavenstvo ešte o ďalšieho člena za segment ŠAS. 
Za člena Predstavenstva za ŠAS bol navrhnutý MUDr. Peter Slezák. 
 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 20/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP zvolilo za člena Predstavenstva ZAP MUDr. Petra Slezáka.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 
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7. VšZP – rokovanie o zmluvách 
  
MUDr. Kollár vyzval prítomných k diskusii o predloženom návrh dodatkov VšZP na úpravu zmlúv 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.1.2018, ktorý bol všetkým delegátom zaslaný 
emailom pred konaním VZ ZAP. Delegáti vyslovili s návrhom cenových podmienok zmlúv nespokojnosť, 
navýšenie úhrad len cez IPP a dodatkovú kapitáciu považujú za nedostatočné a trvajú na plošnom navýšení 
úhrad v deklarovanej výške 8%. Rozdiskutovali prípadnú možnosť nezmluvného vzťahu, ktorý spomedzi 
delegátov jednoznačne podporila MUDr. Perichtová. 
 
 
8. Elektronické zdravotníctvo – eZdravie po 1.1.2018 a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
 
MUDr. Fabišíková odprezentovala problematiku zavedenia e-Zdravia v psychiatrickej ambulancii. Za 
psychiatrov vyslovila jednoznačné odmietnutie pripojenia sa a používania tejto služby. Poukázala na 
citlivosť údajov zo zdravotnej dokumentácie psychiatrického pacienta a možné následky ich úniku alebo 
zneužitia. Prečítala list kolegu psychiatra, ktorý e-Zdravie absolútne odmietol. Informovala o všetkých 
krokoch a podaniach, ktoré boli v tomto smere za psychiatrov iniciované. 
 
Mgr. Seneši informoval o legislatívnej úprave súvisiacej so zákonnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti pripojiť sa s účinnosťou od 1.1.2018 k elektronickému zdravotníctvu – eZdravie.  
 
Delegáti viedli širokú diskusiu k problémom súčasného technického a legislatívneho nastavenia e-Zdravia. 
Opakovane odznelo, že zavedenie a implementácia e-Zdravia je zle nastavená a nechráni osobné údaje 
o zdravotnom stave pacienta. 
Na to bolo prijaté uznesenie: 
UZ 21/VZ/26/1/2018  

Valné zhromaždenie ZAP vyzýva MZSR zastaviť a prehodnotiť neefektívnu 

elektronizáciu v terajšej podobe, súčasne ohrozujúcu aj diskrétnosť 

informácií o zdravotnom stave pacientov.   

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

 
 
9. Nezmluvný vzťah z pohľadu ambulancie a pokladničný systém 
 
K problematike nezmluvného vzťahu ambulancie a zavedenie pokladničného systému v ambulancii 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti predniesol prezentáciu MUDr. Peter Lipták, ktorá tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
10. Problémy v súvislosti s prehliadkami mŕtvych tiel 
 
MUDr. Kollár otvoril diskusiu k aktuálnej téme prehliadok mŕtvych tiel. Uviedol, že od 1.1.2018 je 
účinná novela zákona, v zmysle ktorej majú prehliadky mŕtvych tiel zabezpečovať v tomto poradí 1. 
organizátori, 2. lekári na dobrovoľnej báze, ktorí požiadali ÚDZS o vydanie poverenia na výkon 
prehliadok alebo zamestnanci ÚDZS, ktorí majú vydané osvedčenia na výkon prehliadok mŕtvych tiel 
a 3. lekári poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých 
ÚDZS rozpíše povinne na výkon prehliadok, ak na území samosprávneho kraja nebudú prehliadky 
zabezpečené na základe zmluvy s organizátorom alebo tými lekármi, ktorí majú vydané poverenia na 
výkon prehliadok. V prípade povinného rozpisovania zákon nevyžaduje, aby mal lekár vydané poverenie 
alebo osvedčenie či absolvoval školenie.  
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Delegáti VZ v diskusii k tomuto bodu rokovania vyjadrili znepokojnenie nad súčasným stavom zákona 
a jednoznačne odmietli povinnosť výkonu prehliadok mŕtvych tiel. 
 
MUDr. Kollár deklaroval, že má od ministra zdravotníctva prísľub, že k povinnosti vykonávať 
prehliadky nedôjde a pokiaľ bude čo i len jeden lekár povinne do rozpisu ÚDZS zapísaný je pripravený 
brániť práva a záujmy lekárov a podporiť v plnej miere ich odhodlanie na výkon prehliadok nenastúpiť. 
 
 
 
Na to bolo prijaté uznesenie:      
UZ 22/VZ/26/1/2018  

VZ ZAP trvá na tom, aby prehliadky mŕtvych tiel boli profesionalizovanou činnosťou, bez povinnosti účasti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

ZA: 32, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0  
 
11. APS – výberové konania 
 
MUDr. Kollár informoval prítomných o súčasnom stave prijatých legislatívnych noriem k výberovému 
konaniu na organizátorov ambulantnej pohotovostnej služby. Vyzval ich, aby sa vyjadrili, v ktorom bode 
siete ambulantnej pohotovosti je záujem zabezpečovať APS inými organizátormi ako sú nemocnice. 
 
12. Zjednocujúca platforma ZAP 
  
MUDr. Peter Lipták odprezentoval návrh zjednocujúcej platformy ZAP, ktorá je súčasťou priloženej 
prezentácie k nezmluvnému vzťahu ambulancie a zavedeniu pokladničného systému v ambulancii 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Následne prebehla diskusia, na základe ktorej bolo prijaté toto 
uznesenie: 

 
13. Rôzne a diskusia k predneseným bodom  
 
Prítomní delegáti VZ v rámci diskusie otvorili otázku nespokojnosti revíznej činnosti zo strany VšZP 
i Dôvera zdravotná poisťovňa. 
 
MUDr. Kollár prečítal ďakovný email pacienta svojmu ošetrujúcemu lekárovi. V tejto súvislosti vyslovil 
presvedčenie, že spoločnými silami a jednotou ambulantných lekárov môžeme zabezpečiť pre všetkých 
kolegov adekvátne pracovné podmienky a ohodnotenie ich práce tak, aby naši pacienti boli minimálne 
rovnako spokojní s prístupom  a vzťahom lekár - pacient ako ten pacient, ktorého email delegátom prečítal. 
 
14. Záver zasadnutia Valného zhromaždenia ZAP       

UZ 23/VZ/26/1/2018  

VZ ZAP schvaľuje predloženú platformu zjednotenia. Pri rokovaniach 

budeme presadzovať reálne nákladové ceny, rovnaké personálne náklady pre 

všetky segmenty starostlivosti a manažment efektivity, postavený na 

hodnotení celkových nákladov pacienta v systéme.  

ZA: 22 , PROTI: 1, ZDRŽAL SA: 6 
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MUDr. Kollár a novozvolený predseda Správnej rady ZAP MUDr. Kotek poďakovali delegátom II. riadneho 
VZ ZAP za doterajšiu činnosť a spoluprácu. Zároveň poďakovali všetkým delegátom II. riadneho VZ ZAP, 
že svojim aktívnym vystupovaním prispeli k jeho dôstojnému a konštruktívnemu priebehu konania VZ 
a dokázali tak, že ZAP nepresadzuje záujmy a názory len niektorých členov, ale opiera sa o názory a podporu 
širokej členskej základne.  
 
 
15. Spoločenský  večer  
 
MUDr. Kollár a novozvolený predseda Správnej rady ZAP MUDr. Kotek popriali všetkým prítomným 
delegátom II. riadneho VZ ZAP pevné zdravie a veľa síl a entuziazmu pri plnení náročných úloh  
a popriali im dobrú chuť a príjemnú zábavu na pripravenom spoločenskom raute. 
 
 
V Martine, dňa 26.01.2018         
 
 
Zapísala: JUDr. Zuzana Dolinková, výkonný riaditeľ ZAP 
 
 
 
Správnosť zápisnice overili overovatelia :  
 
MUDr. Katarína Šimovičová : ........................................................ 

 

MUDr. Peter Lipták  : ........................................................ 

 

 

 
 
....................................................................   ................................................................. 

MUDr. Soňa Ostrovská      Mgr. Zdenko Seneši 

            predseda predstavenstva                                                                  člen predstavenstva 

 

 
 
        ................................................................. 

        MUDr. Peter Slezák 

                      člen predstavenstva 

   
 
 
 
Prílohy: 

1. Listina prítomných delegátov VZ ZAP zo dňa 26.1.2018 
2. Prezentácia MUDr. Petra Liptáka k Pokladničnému systému a Zjednocujúcej platforme ZAP 
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