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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) 
 

ZAP trvá na vypovedaní zmlúv Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) 

 
 

Bratislava (18.09.2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov obdržal dnes ponuku VšZP 

pre členov ZAP od 1.10.2018. Uvedená ponuka počíta len s navýšením úhrad pre 

špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 4%. Uvedený návrh VšZP zároveň 

ponúka pre špecialistov celého ambulantného sektora.  

 

Dnešná písomná ponuka VšZP pre členov ZAP od 1. októbra 2018 nekorešponduje 

s včerajšou verbálnou ponukou vedenia VšZP. Z uvedeného dôvodu ZAP na podaných 

výpovediach zmlúv zo dňa 14.9.2018 naďalej trvá. Opakovane deklarujeme, že pokiaľ 

VšZP nedorovná cenové podmienky na úroveň Dôvery a Union, ZAP bude trvať na 

podaných výpovediach zmlúv. Uvedené požiadavky považujeme za korektné 

a splniteľné. Je neférové, ak VšZP disponuje dostatočnými zdrojmi na to, aby pre všetky 

segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti spravodlivo, rovnomerne a plošne navýšila 

úhrady minimálne na úrovni oboch súkromných zdravotných poisťovní. 

 

Rovnako odmietame tvrdenia VšZP, že vypovedanie zmlúv zo strany ZAP považuje VšZP za 

neférové a rokovania za nekonštruktívne. Opakovane poukazujeme na skutočnosť, že 

VšZP absolútne nereagovala na tri písomné žiadosti ZAP o rokovanie, ako ani na 

výzvy k rokovaniu adresované VšZP opakovane na tlačových konferenciách, či 

prostredníctvom tlačových správ. ZAP mal záujem o rokovanie a chcel rokovať v priebehu 

celého leta práve z dôvodu, aby sme sa vyhli avizovanému rokovaniu počas septembra, 

resp. prepoisťovacieho obdobia. Práve naopak, nekonanie VšZP priviedlo rokovania do 

súčasného času a stavu. 

 

Všetkých pacientov, vrátane poistencov VšZP však chceme ubezpečiť, že do konca 

novembra sa pre nich vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti nič nemení. Ak 

nedôjde k dohode medzi ZAP a VšZP do 30. septembra 2018, budú ambulantní 

poskytovatelia združení v ZAP vo výpovediach s VšZP a v krajnom prípade budú od 1. 

decembra 2018 v nezmluvnom vzťahu s VšZP. O spôsobe poskytovania zdravotnej 

starostlivosti pre poistencov VšZP od 1. decembra 2018 budeme verejnosť, poistencov 

VšZP ako i poskytovateľov – členov ZAP, priebežne informovať. 


