
Dátum ASL/ZDRAVITA ZAP SLK / MUDr. Kollár POZNÁMKA 

6.3. 
2020 

List ASL Ministerstvu zdravotníctva – 
žiadosť o dodanie ochran. prac 
pomôcok do ambulancií 

  K dispozícii na ASL SR 

12.3. 
2020 

 Tlačová správa (TS)- ZAP žiada odpovede na 
otázky, okrem iného: 
- ako  odkiaľ si majú amb. lekári  operatívne 
zabezpečiť ochranné prostriedky, resp. na 
koho sa majú obrátiť keď im došli 

 Stránka ZAP 

16.3. 
2020 

List ASL  Petrovi Pellegrinimu – 
žiadosť o paušálne platby  vo výške  
priemernej  mesačnej úhrady  v r.  
2019 s účinnosťou od 6.3. (t.j.100%) 

ZAP žiada Ministerstvo vnútra/Ústredný 
krízový štáb o zabezpečenie ochranných prac 
pomôcok 

 K dispozícii na ASL SR 
 
Stránka ZAP 

16./17.  
3.2020 

Dôvera ponúka výkon 1  Dôvera ponúka výkon 1      

23.3. 
2020 

List ASL Igorovi Matovičovi–  
Žiadosť o 
- zabezpečenie ochranných 
prostriedkov a dezinfekcie 
- usmernenie amb.lekárov s ohľadom 
na epidemiologické riziko 
- zabezpečenie platieb pre   
ambulancie na úrovni  priemeru za 
predchádzajúci rok  (t.j.100%) 

TS ZAP vyzýva Ústredný krízový štáb 
Ministerstvo vnútra SR, vládu SR 
a zdrav. poisťovne o súčinnosť a neodkladné 
zabezpečenie  
- nevyhnutných OOPP pre všetkých 
ambulantných poskytovateľov 
- paušálnu platbu na úrovni 70 % priemer. 
mesač. úhrady + úhradu zdravotných 
výkonov vo výške 30% z ich základnej ceny. 
 

 K dispozícii na ASL SR 
 
Stránka ZAP 

24.3. 
2020 

  Aktuálne informácie a opatrenia 
vyplývajúce z rokovania ÚKS MV SR:   
MZ SR by malo už dnes rokovať so ZP, 
aby zagarantovali ambulantnému 
sektoru minimálny príjem vo výške 75 
% mesačného priemeru za minulý 
rok.“ Sme radi, že uvedený návrh, ktorý 
prijala SLK v záujme zabezpečenia 
ďalšieho udržania prevádzky našich 
ambulancií a ktorú predniesol na ÚKŠ 
prezident SLK si osvojil aj pán premiér.“ 

 Stránka SLK 
 



26.3. 
2020 

 ZAP žiada všetky ZP garantovať všetkým 
poskytovateľom ambulantnej ZS   paušálnej 
nevratnej platby vo výške 75% priemer.  
mesačných platieb za predchádzajúci rok +  
úhradu všetkých vykázaných a oprávnených 
ZV vo výške 100% z ich aktuálnej ceny 

 Z TS ZAP z 27.3. 

26.3. 
2020 

 To, že Dôvera ruší zúčtovanie ZAP vedel už vo 
štvrtok večer 
 

 Uviedla JUDr. Dolinková 
MUDr. Šóthovi 

27.3. 
2020 

 TS: ZAP odmieta preddavkový spôsob úhrad 
poskytovateľom (vratné zúčtovanie) 

 ZAP vydáva TS o odmietaní 
zúčtovateľných 
preddavkov, napriek tomu 
že už vedel o zrušení 
zúčtovania. PREČO? 
 
Stránka ZAP 

30.3. 
2020 

Rokovanie na MZ SR za účasti 
ministra: 
- požiadavka na úhradu paušálu vo 

výške 100% priemerných 
mesačných platieb za rok 2019 

- minister bude o požiadavke 
rokovať s MF a predsedom vlády, 
je potrebné odsúhlasenie 

Informácia ZAP:  Na základe  jednomyseľnej 
dohody zúčastnených zástupcov  
poskytovateľov ambulantnej ZS, bola 
ministrovi zdravotníctva  predložená 
požiadavka financovania ambulantného 
sektora na úrovni úhrad vo výške 100% 
priemerných mesačných platieb za rok 2019 
vo všetkých zdravotných poisťovniach 

Príhovor prezidenta SLK, kde 
konštatuje:  Návrh na úhradu 
paušálnej platby vo výške 75 % 
z priemerných platieb za posledný rok 
formou pôžičky či preddavku je pre 
ambulancie neakceptovateľný.  

Stránka ZAP  
 

Stránka SLK: prezident SLK 
stále hovorí o preddav. 
platbách, ktoré vôbec už 
neboli v hre. List 
prezidenta SLK bol 
distribuovaný ako SPAM 
lekárom z adresára SLK, 
teda aj tým, ktorí nie sú 
členovia SLK 

1.4. 
2020 

 TS: ZAP trvá na tom, že financovanie 
ambulancií na úrovni 100% priemerných 
mesačných platieb za rok 2019 zodpovedá 
výdavkom ZP len na úrovni 90% ich pôvodne 
plánovaných fin. prostriedkov vyčlenených na 
poskytnutú ZS na rok 2020.  Každá 
organizácia, ktorá nevychádza z globálnej 
analýzy pri saturovaní požiadaviek na 
adekvátne krytie nákladov pre ambulantných 
lekárov ich týmto konaním poškodzuje.  

 Stránka ZAP  
 
 



1.4. 
2020 

Na zástupcu Zdravity člen 
predstavenstva ZAP vznáša dotaz, či 
skutočne Zdravita podpísala 
dodatky so zúčtovateľnými (teda 
vratnými) preddavkami. 
Informuje, že správna rada ZAP 
o situácii (nezmluvnom vzťahu) 
nerokovalo 

  Komunikácia zástupcu 
Zdravity s členom správnej 
rady ZAP 

2.4. 
2020 

 Otvorený list ZAP:    ZAP bude obratom 
iniciovať intersektorálne rokovania na úrovni 
vlády SR, MZ SR, MF SR, zdravotných 
poisťovní a zástupcov PZS, aby medializovaný 
a krajne nezodpovedný postoj Zdravity, o.z. 
k financovaniu ambulantného sektora počas 
pandémie COVID-19 čo najviac eliminoval. 

 Stránka ZAP 

3.4. 
2020 

 Výkonná riaditeľka ZAP rozposiela e-mailom 
newsletter ASL SR členom ZAP.   

 ASL SR newsletter ZAP-u 
neposkytla a nedala súhlas 
na jeho šírenie 

 


