
ROKOVANIE  

O CENÁCH  

ROK 2013  
 

MUDr. Teremová Zuzana, ZV SLK 

              Mimoriadny Snem SLK, 

                              október 2012 

 



ČAS na zmenu –  jar 2011 

Mimoriadna Rada SLK  1.3.2011 
 

UR 3/01/03/2011 - rozhodnutie o zastupovaní PZS pri 
rokovaniach prostredníctvom mandátnej zmluvy 

 

JAR 2011 - prezentácie na rôznych podujatiach lekárov  

                     (komorových, vzdelávacích) s cieľom: 

 

 informovať lekárov  

 získať mandantov SLK  

  (podpora rokovacieho tímu )     
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ČAS na zmenu –  jar 2011 

 

Rokovania 2011 – textové časti zmluvy   

 

•  rokovanie za PZS vyradených zo siete 

                      (spolupráca s ÚDZS ) 

•  ceny stagnujú (napriek ekonomickému zdôvodneniu 
požiadaviek PZS) 

 

Spoločné rokovanie  ZV SLK, Zdravita   
               - o hodnotiacich koeficientoch Dôvery  
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ČAS na zmenu - jar  2012 

SPOLOČNÝ ROKOVACÍ TÍM  (SLK,Zdravita) 

 

    
 

Rokovanie s Dôvera z.p. – ceny od 1.4.2012 

  Hrozba nezazmluvnenia zo strany PZS, 

      hrozba nenaplnenia siete poskytovateľov ZP   

                                                                                     

Mandanti Zdravita (2100)                                              

Mandanti SLK (980) 

 

VÝSLEDOK: zvýšenie cien o cca 5 %  
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  Spoločný rokovací tím ( SLK, Zdravita, AVLDD) 

            LETO  2012   -    ZMLUVY OD 1.7.2012  

Rokovanie s VšZP     “rezerva“ + ? 

    + 7 % VAS 

    + 5,4 % ŠAS 

 

Rokovanie s Unionom ......“rezerva“                 

                                 „rozpustený  Optimus“  

                 cca + 10 % 

 

 Rozdielnosť zmlúv mandantov a      

     nemandantov 1.10.2012 
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         Spolupráca v  rokovaní ...   ?? 

 Textové časti zmluvy 

         - spoločné výstupy právnych zástupcov SLK + Zdravity 

    CIEĽ: vyváženosť zmluvných strán  /PZS a ZP/ 

    NUTNOSŤ: problematika nezmluvného vzťahu PZS+VšZP 

                        vypracovanie návrhu zmlúv za PZS 

 Ceny: 

           VAS –  navýšenie kapity, ceny bodu 

           ŠAS – cena bodu, zmluvné objemy 

 

 SPOLOČNÁ ÚČASŤ na ROKOVANÍ v ZP 
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MAKROEKONOMIKA 

zisk   ZP  ( 1.- 6. 2012 ) 
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VšZP Dôvera Union 

Počet 

poistencov 

  

 3 439 399 

 

   

1 400 335 

 

    

387 271 

 

Zisk 
   71,9 mil € 

 

   0,14 mil € 

 

   8,2 mil € 

 

Zisk na  

1 poistenca 
5,204 0,14 

                  

21,17 

 



MAKROEKONOMIKA   

pripravované zmeny 

 Odvody za poistencov štátu 4,25 % 

 Pokles počtu poistencov štátu cca 200 000  

 Prerozdeľovací systém zdrojov medzi ZP 

 Zavedenie odvodov z DVP,DPČ                  

 zvýšenie zaťaženia zamestnávateľov  

 zvýšenie príjmov do ZP 
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Makroekonomika 2013 

nemáme viac = nedáme viac 

Pokles počtu poistencov VšZP 68 700 

                         z toho: aktívnych 24 000  

Zavedenie nového prerozdeľovacieho 

mechanizmu (nákladovosť, Dg) 

Vyšší výdaj – ÚDZS, e-Healt,  

                          operačné strediská 

 

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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Makroekonomika 2013 

nemáme viac = nedáme viac 
 

MOŽNOSŤ navýšenia   

z „ušetrených“ zdrojov (SVALZ, lieky) 

znížením počtu poskytovateľov  

                          ODZMLUVNENIE  

•ŠAS 

•ústavné zariadenia 

 

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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Ako  šetriť  zdroje  ?? 

„vycibriť“  verejné  
obstarávanie 

lieková  
politika 
 

systém 
poskytovateľov 
zdravotnej 
starostlivosti 
 
 

UZZ 
ambul. sféra ? 

kategorizácia..? 
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Ako  šetriť  zdroje  ?? - ambulantní PZS 
„vycibriť“ 

lieky SVALZY ŠAS odzmluvniť 



Požiadavky na r. 2013 

VAS - VLD,VLDD, GYN 

Kapitácia  - navýšenie cca 10 % 

    zavedenie vekových koeficientov      (v prepočtoch rokovacích tímov) 

 Posilňovanie výkonnostnej zložky u VAS: 

Prevencia – navýšenie na 0,05 €  - t.j. 50 % 

Zavedenie výkonov NAD rámec kapitácie  

Komplexná liečba podľa dg.(DM 2, hypertenzia, 

pollinosis...preskrip.obmedzenia, väzba na ADOS a pod. 

    

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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                 Požiadavky na r. 2013  - ŠAS 

Cena bodu  - navýšenie cca 10 % 

                        - inflačný koeficient     

Zmluvné objemy – v bodoch 

Reálne objemy 

Zohľadňujúce vybavenie pracoviska 

6-12 mesačné zúčtovanie výkonov  

Prehodnocovanie pri prekračovaní , individ.rokovania  

SIEŤ  

 

    

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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Požiadavky na r. 2013 – SVaLZ 

Cena bodu  - inflačný koeficient     

Zmluvné objemy – v bodoch 

Reálne objemy 

Zohľadňujúce vybavenie pracoviska 

VYČLENIŤ – výkony SVaLZ viazané na PP  

LIMITÁCIE SVALZ výkonov nie ZP 

              ale: odborná spoločnosť, ÚDZS, MZ SR 

              – limitácie viazané na odbornosť  

              – limitácie početnosti výkonov  

    

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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Požiadavky  PZS 

pýtame viac = potrebujeme viac 
 

HROZBA – ceny 6/2012- neprijateľná 

   

z „ušetrených zdrojov“ (SVaLZ, lieky)...?? 

   .....pokles úrovne prežívania... 

   .....postup ....lege artis?  

 

VšZP – rokovanie 16.10.2012  
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Spoločný rokovací tím- 

vyzval  na rokovaní  predstaviteľov  VšZP,  

 

aby  verejne  podporili  požiadavku  SLK = 

5 % za poistencov štátu v rozpočte na r. 2013 

 UR (19.10.2012 )  

 Rada SLK poveruje prezidenta SLK vyzvať k rokovaniu 

 všetky ZP k verejnej podpore požiadavky SLK 

 o navýšenie štátneho rozpočtu pre  zdravotníctvo, 

 stanovenie výšky odvodov 

 za poistencov štátu vo výške 5 % 
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ĎAKUJEM   

ZA  POZORNOSŤ 


