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Zdravita podpíše zmluvy s VšZP
(14. júla 2017, SITA)
Poisťovňa podľa Zdravity akceptovala jej pripomienky. Dodatky k zmluvám platia do konca
septembra.
Združenie Zdravita, ktoré zastupuje viac ako dvetisíc ambulantných lekárov, podpisuje
dodatky k zmluvám so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Informoval o tom riaditeľ
Zdravity Marián Šóth.
Podľa neho poisťovňa akceptovala argumenty Zdravity. Koncom júna totiž Zdravita odmietla
podpísať zmluvy, keďže dodatky podľa nej nezodpovedali dohodnutému obsahu pre
niektorých členov Zdravity.
“Keďže Zdravita má záujem na zabezpečení dostupnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov,
pristúpila začiatkom júla k intenzívnym rokovaniam s VšZP, na ktorom sme predniesli
stanovisko k vzniknutej situácii a k obsahu sporných dodatkov. Výsledkom rokovania a
intenzívnej komunikácie je akceptácia pripomienok Zdravity poisťovňou, na základe čoho
pristupujeme k podpísaniu dodatkov k zmluvám za všetkých členov Zdravity,” uviedol Šóth.
Koncom roka čakajú viac peňazí
Ako však riaditeľ združenia zdôraznil, dodatky podpisuje len do konca septembra tohto roku.
Dôvodom je očakávané navýšenie zdrojov do zdravotníctva a tým aj možnosti úprav
cenových podmienok.
“Keďže podľa materiálov prerokovaných na vláde SR majú ísť dodatočné finančné zdroje
mimo ambulantného sektora, upozorňujeme, že ambulantný sektor ako chrbtová kosť
slovenského zdravotníctva je poddimenzovaný finančne, personálne, spoločensky a volá po
akútnom riešení. Situácia je naozaj kritická a obávame sa vážneho dopadu na pacientov,”
zdôraznil Šóth.
Vláda odsúhlasila zvýšenie sadzby za poistencov štátu zo súčasných 3,78 % na 4,73 % z
vymeriavacieho základu na posledné dva mesiace tohto roka. To by malo priniesť do sektoru
dodatočných približne 50 mil. eur. Zmenu ešte musí schváliť parlament.
Dofinancovanie zdravotníctva nadšenie nevyvolalo
(14. júla 2017, SITA)
Vládny kabinet odklepol dofinancovanie sektoru zdravotníctva, pravdepodobne vo výške 50
miliónov eur. Potrebné peniaze by sa mali dostať do rezortu cez zvýšenie sadzby za
poistencov štátu zo súčasných 3,78 % na 4,73 % z vymeriavacieho základu.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa však viackrát vyjadril, že oproti schválenému
rozpočtu na tento rok by potreboval zhruba 150 miliónov eur. Na tejto sume sa ale s
ministrom financií Petrom Kažimírom nezhodli.
Legislatívnu úpravu bude musieť odobriť ešte parlament. Drucker pripomenul, že definitívne
číslo, či to bude viac ako 50 miliónov eur, alebo menej ako 50 miliónov eur, sa určí až po
septembrovej daňovej prognóze.
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Zároveň upozornil, že zdroje sú na zaplatenie účtu, ktorý tu je a nepôjde o financie naviac.
“Tieto peniaze nebudú vytvárať predpoklad na zvýšené úhrady pre poskytovateľov,
nevytvárajú predpoklady na valorizácie miezd nad rámec,” povedal.
Podľa pacientov ide o nesystémový prístup
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová konštatovala, že je
ťažké posúdiť, či je spomínaná suma postačujúca, alebo nie. “Ministerstvo totiž tvrdí, že
zvyšné chýbajúce peniaze vykryjú odvody ekonomicky aktívnych ľudí,” dodala. Na druhej
strane, aj keby to tak bolo, nie je podľa nej tento prístup systémový a správny.
Štát v súčasnosti mesačne platí za poistenca štátu okolo 35 eur, pričom minimálny odvod
živnostníka je takmer 62 eur, a pri zamestnancoch ešte vyšší.
“Navyše aj samotné poisťovne v minulosti hovorili, že ich mesačné náklady na poistencov
štátu sú 2- až 3-krát vyššie ako platba od štátu, keďže ide vo veľkej miere o deti, starších
občanov a ZŤP, pri ktorých sú vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť. Štát tak presúva
náklady za poistencov štátu na ekonomicky aktívnych ľudí,” vysvetlila šéfka AOPP.
Ak by štát dofinancoval platbu za poistencov štátu, čo sú približne tri milióny ľudí (deti,
študentov, dôchodcov, rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke, nezamestnaných), a
na odvodoch ekonomicky aktívnych poistencov by prišlo viac peňazí, bolo by aj viac peňazí
na zdravotnú starostlivosť pre všetkých.
“Zmena sadzby za poistencov štátu, mimochodom najnižšej v histórii Slovenska, z 3,78 % na
4,73 % počas dvoch mesiacov, je len takou slabou náplasťou. Privítali by sme jej zvýšenie na
päť percent, ako sme už aj v minulosti uviedli, počas celého roka,” upozornila Lévyová.
AOPP však pozitívne vníma navrhované plánované oddlžovanie nemocníc, ktoré by malo byť
sprevádzané aj systematickými krokmi, smerujúcimi k ich stabilite. Tieto kroky by mali
zlepšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti pacientom.
Na ambulantných poskytovateľov sa zabudlo
Na nedostatočné financovanie ambulantného sektora poukázal Zväz ambulantných
poskytovateľov (ZAP). Ambulantní poskytovatelia chcú so zdravotnými poisťovňami
rokovať.
Avizovaných 50 miliónov eur sa totiž do ambulantného sektora nedostane. ZAP plánuje od 1.
júla tohto roka vypovedať zmluvu s poisťovňou Dôvera, výpovedná lehota sú tri mesiace.
Okrem toho ambulantní poskytovatelia zatiaľ nepodpísali so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou (VŠZP) dodatky k zmluvám, ktoré platia do 30. júna.
“Pokiaľ ich nepodpíšeme – a sme rozhodnutí ich nepodpísať- tak pokračujeme v takzvanom
dvojmesačnom dohodovacom konaní,” vysvetlila predsedníčka predstavenstva ZAP Edita
Hlaváčková. Ak sa ani po po 60 dňoch rokovania obe strany na výške cien nedohodnú,
ambulantní poskytovatelia sú pripravení, že zmluva s VŠZP skončí 30. septembra.
Generálny riaditeľ Zdravita, o.z., Marián Šóth považuje situáciu ambulantného sektora za
alarmujúcu a optimizmus neprinášajú podľa neho ani informácie o plánovanom navýšení
zdrojov do segmentu zdravotníctva prostredníctvom zvýšenej sadzby odvodov za poistencov
štátu.
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“Z materiálov, ktoré prerokovávala vláda je zrejmé, že tieto dodatočné zdroje majú byť
smerované mimo ambulantných poskytovateľov, a to na financovanie zákonných nárokov
lekárov a sestier a na zastavenie rastu zadlžovania. Nutné je povedať, že súkromní ambulantní
lekári k zadlžovaniu neprispeli a neprispievajú a nemajú výšku platu zaručenú zákonom.
Naopak, často pracujú bez ohľadu na zmluvný limit poisťovne, teda časť ich práce nie je
vôbec zaplatená,” upozornil Šóth.
Princíp ručného riadenia
Podľa odborníka na zdravotníctvo z INEKO Dušana Zachara už dopredu bolo jasné, že na
tento rok sa dohodlo, že ohľadom zdrojov v zdravotníctve sa bude uplatňovať princíp
“ručného riadenia”, tak ako to hovorí aj minister Drucker.
“Vnímam to z hľadiska zodpovedného nakladania s verejnými peniazmi ako určitú poistku
voči nejasnosti v príjmoch a nákladoch, ktoré sa v ostatných rokoch vyvíjajú dosť turbulentne
a ťažko sa dopredu dajú presne odhadnúť,” konštatoval.
Na jednej strane sa zvyšujú výdavky aj v dôsledku platového automatu zdravotníckych
pracovníkov, zatiaľ nejasné výsledky úsporných opatrení v zdravotníctve, ktoré boli
projektované v rámci projektu Hodnoty za peniaze a na druhej strane výrazne sa zvyšujúce
príjmy zo zdravotných odvodov od ekonomicky aktívnych občanov, ktoré smerujú do
zdravotníctva. “Je preto zmysluplné urobiť niekedy na jeseň saldo, aby sme vedeli, koľko
skutočne naše zdravotníctvo potrebuje,” doplnil Zachar.
Ako vyčíslil, napríklad v minulom roku išlo do zdravotníctva v skutočnosti medziročne o 325
miliónov eur viac. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 sa objem peňazí navýšil o 268
miliónov eur, z toho zo štátneho rozpočtu išlo do kapitoly zdravotníctva 60 miliónov eur.
Zdravotné poisťovne volajú po stabilizácii financovania
Zmeny sadzby za poistencov štátu na posledné dva mesiace, ktoré sa v ostatných rokoch stalo
trendom, nevnímajú pozitívne zástupcovia zdravotných poisťovní.
“Ja by som bol strašne rád, ak by sa nedofinancovávalo v priebehu roka, ale aby jednoducho
štátny rozpočet alebo zdroje pre zdravotníctvo boli definované, tak ako majú byť v októbri,
novembri, aby tá situácia bola stabilná, pretože to už bude tretí alebo štvrtý prípad od roku
2012, keď zdravotníctvo nevie, na čom je. Každý kvartál sa doťahujeme, každý kvartál nie je
zaistené financovanie a zbytočne to spôsobuje destabilitu sektora,” zhodnotil generálny
riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.
Členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková, upozornila, že
spomínaná suma určite nebude postačovať na už prezentované nároky a požiadavky
ambulantného sektora, ako aj na povinnosti nemocníc, ktoré vyplývajú zo zákona, čo sa týka
mzdového odmeňovania. “Myslím si, že je to veľmi zlá stratégia a takýmto spôsobom je
veľmi zlé hospodáriť, pre všetky strany, ktoré sú v zdravotníckom sektore,” uzavrela.
Po schválení novely by pacienti s Parkinsonovou chorobou platilli za lieky viac
(13. júla 2017, ZdN)
13. júl 2017 - Tvrdí to pacientska organizácia Spoločnosť Parkinson Slovensko. Podľa nej
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bude mať novela priamy negatívny finančný dopad pre pacientov, uviedla v liste premiérovi
Robertovi Ficovi
Vážený pán premiér,
s vážnym znepokojením sledujeme situáciu v uplynulých dňoch, kedy sa prostredníctvom
médií dozvedáme o snahe Ministerstva zdravotníctva SR novelizovať zákon č. 363/2011 Z. z.
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na
základe verejného zdravotného poistenia.
Po preštudovaní tohto návrhu musíme konštatovať, že konkrétne návrhy novely budú mať,
v prípade jej schválenia, priamy negatívny finančný dopad aj pre nás, pacientov trpiacich
Parkinsonovu chorobu.
Absolútne nemôžeme súhlasiť s tým, aby boli realizované legislatívne zmeny, ktoré
nepriaznivo zasiahnu pacientov, ktorí nielenže statočne bojujú so svojou chorobou, ale
väčšina z nich patrí zároveň aj medzi ľudí, pre ktorých je vzácny doslova každý cent, každé
euro. Nie je férové, ak sa pacient má stať rukojemníkom úzkej skupiny ľudí, ktorá disponuje
právomocou meniť zákony a má byť neustále byť v strehu, akým novým, finančným
bremenom ho zaťaží štát neodbornými zásahmi do legislatívy.
Každý z nás si celý život poctivo platil zdravotné odvody a štát ich od nás prijímal dlhé roky
bez toho, aby sme zaťažovali systém. Myslíme si preto, že je správne, ak sa človek dostane do
ťažkej životnej situácie na základe ochorenia, ktoré môže zasiahnuť kohokoľvek, bez
varovania a neočakávane, že štát vytvorí také podmienky, ktoré nám umožnia prístup
k efektívnej liečbe, bez toho, aby sme sa museli zadlžovať. Nikto z ľudí, ani z vás, ktorí
tvoríte legislatívu, dnes nemôže s jasnou mysľou povedať, že sa nikdy neocitne v podobnej
situácii.
V prípade, ak by sa skutočne zaviedla do praxe spoluúčasť pacientov na liečbe, a to až do
možnej výšky 25% (k čomu by mohlo dôjsť napríklad pri liekoch, ktoré sú na trhu 24
mesiacov a zdravotné poisťovne v tom prípade môžu uhradiť maximálne 70% z ceny lieku,
navyše to by ešte musel súhlasiť s úhradou aj poskytovateľ a výrobca), znamenalo by to, že sa
pre mnohých z nás účinná liečba stane v podstate nedostupnou. Pri najlepšej vôli porozumieť
zámerom MZ SR, ktoré ešte stále nechceme považovať, že sú tvorené s cieľom poškodiť
zdravie a ohroziť životy slovenských pacientov, však musíme vyjadriť obavy aj z navrhovanej
5% povinnej spoluúčasti poskytovateľov, teda zdravotníckych zariadení, na úhradách liekov.
Nariadila by sa tak finančná spoluúčasť zariadeniam, ktoré, ako všetci dobre vieme, sú
dlhodobo neschopné udržať si aspoň vyrovnané hospodárenie a pri súčasne nastavených
podmienkach absolútne nepočítajú s podieľaním sa na úhradách liekov pre pacientov.
Skutočne takto nastavené a rokmi vedené subjekty majú byť pre nás zárukou, že sa nám
dostane liečba na ktorú máme právo? Skôr je možné očakávať, že z dôvodu ďalšieho nárastu,
v niektorých prípadoch, dnes už obrovských dlhov, jednoducho prestanú lekári objednávať
lieky na výnimku a to by bol pre mnohých veľký úder. Sme presvedčení, že aj pre týchto
lekárov, to nebude jednoduché rozhodnutie v súlade s Hippokratovou prísahou. Títo lekári už
dnes statočne bojujú so systém, ktorý žiadnym spôsobom neuľahčuje udeľovanie výnimiek na
potrebné lieky.
Uvedené zmeny preto považujeme za nezodpovedné a v rozpore s realitou, čo nás vedie
k úvahe, či predkladatelia, skutočne rozumejú, s akými problémami sa už dnes boria pacienti
i poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

– 4 –

Monitoring médií 14. júl 2017
Pán premiér, mnohí z nás majú odpracované desaťročia práce. Pracovali svedomito, často
v neľahkých podmienkach, pracovali s vedomím, že ak sa ocitnú v starobe, tak sa im toto
vynaložené úsilie vráti vo forme starostlivosti, na ktorú majú plné právo. A čo sa im týmito
plánovanými zmenami dostane?
Na toto nech si každý na svojom poste svedomito zodpovie. Zodpovedne a svedomito.
Rozhodli sme sa Vás osloviť, rovnako aj ministra zdravotníctva v mene organizácie
spoločnosti Parkinson Slovensko, píšem v mene nás, členov tohto združenia. Je mi smutno, že
sa dostávame do pozície nechcených a nepotrebných. Chcem však veriť, že pripravovaná
novela zákona sa nakoniec ocitne v tých správnych rukách. Verím i tomu, že kompetentní
a ľudia, ktorí danej problematike rozumejú budú mať to posledné a rozhodujúce slovo.
Dovolíme si Vás, možno trochu odvážne ale s vierou vo Vaše správne rozhodnutia a s čistým
srdcom poprosiť o podporu v tejto veci a dúfame, že minister zdravotníctva prehodnotí svoj
postoj a s pochopením všetkých súvislostí bude prijaté to správne stanovisko. Stanovisko,
ktoré bude v prospech chorých, v prospech občanov, ktorým aj v rámci solidarity patrí všetko
to, čo sa spoločne vybudovalo. Verím, že prijatím správneho postoja vyšlete aj Vy osobne
signál, že naša spoločnosť si cení prácu a šediny všetkých tých, ktorí stáli v prvých radoch
keď sa budovala naša vlasť.
Rôzne – Výber z tlače (14. júla 2017 – TASR)
Slovenská mäsiarska dvojka má problémy. Rodinná firma známeho podnikateľa Antona
Fabuša Púchovský mäsový priemysel totiž žiada o ochranu pred veriteľmi. Ako ďalej uvádza
denník HOSPODÁRSKE NOVINY, zámer mäsokombinátu zoškrtať dlhy potvrdzuje vo
svojom rozhodnutí aj súd. "Okresný súd v Trenčíne začína reštrukturalizačné konanie voči
dlžníkovi Púchovský mäsový priemysel," citoval autor článku. Dôvod, prečo sa úspešný
spracovateľ dostal do problémov, nie je známy, píše autor článku. Denník sa téme venuje na
prvej a deviatej strane v článkoch "Známy mäsokombinát Fabušovcov chce škrty dlhov" a
"Mäsová dvojka škrtá dlhy".
Bývalý šéf vyšetrovateľov kontroverzného spisu Gorila Marek Gajdoš (37) sa za veľkej
pozornosti porúčal zo svojho ostro sledovaného postu ešte začiatkom tohto roka, uvádza
denník NOVÝ ČAS. Hlavným dôvodom podľa neho boli čachre v pozadí vyšetrovania.
Gajdoš si dal pár týždňov po Gorile prestávku a od februára nastúpil do kancelárie právničky
Tijany Čečezovej. Na tomto pôsobisku dlho nevydržal, píše autor článku. Od mája si to
Gajdoš nasmeroval k prominentnej právničke Eve Mišíkovej. Tá je jednou z najznámejších
slovenských exprokurátoriek, ktorá riešila najzávažnejšie kauzy. Neskôr prešla na druhú
stranu právnickej praxe a viacerí jej vyčítali, že obhajuje pochybné osoby známe z
mafiánskych káuz. Angažovanie Gajdoša pre denník potvrdila sama Mišíková. Gajdoš sa do
čela vyšetrovacieho tímu Gorily dostal v roku 2012 po jeho zriadení Danielom Lipšicom.
Toho Mišíková teraz zastupuje v prípade autonehody. Viac si možno prečítať na štvrtej strane
v článku s názvom "Od Gorily prešiel k Lipšicovej advokátke!".
Kedysi to bola lukratívna a vyhľadávaná práca, ktorá sa dedila z generácie na generáciu.
Dnes majú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) problém s nedostatkom záujmu mladých
ľudí o prácu v tejto oblasti, uvádza autorka článku v denníku PRAVDA. Aj preto sa vedenie
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železníc rozhodlo, že sa aj počas tohto leta zapoja do propagačno-informačnej kampane na
podporu duálneho vzdelávania. Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Martiny
Pavlíkovej realizujú duálny systém vzdelávania celoplošne, teda v rámci celého Slovenska.
"Najvypuklejší problém s nedostatkom pozícií je na západe krajiny, konkrétne v Bratislave,
Trnave, Leopoldove a v Nových Zámkoch," vysvetlila Pavlíková. Železnice Slovenskej
republiky sa podľa nej preto zaradili medzi takmer dve desiatky tunajších firiem, ktoré sa
počas tohtoročného leta zapojili do kampane, ktorú zorganizoval Štátny inštitút odborného
vzdelávania v Bratislave. Ďalšie podrobnosti denník prináša na šiestej strane v článku s
názvom "Železniciam chýbajú ľudia, hľadajú ich aj počas leta".
Spoločnosť Uber po novom umožní zákazníkom, aby vodiča za príjemnú či rýchlu jazdu
ohodnotili aj prepitným, uvádza denník SME. Doteraz cestujúci hodnotili vodičov len
nepeňažne cez hviezdičky. Vodiči, ktorí majú slabé hodnotenie, musia z Uberu odísť. "V
Bratislave bude možnosť dať prepitné k dispozícii najneskôr do konca roka 2017," povedala
hovorkyňa spoločnosti Miroslava Jozová. Zavedenie prepitného je súčasťou širšieho balíka,
ktorý americká spoločnosť predstavila. Volá sa "180 dní zmien" podľa toho, že každý deň
počas najbližších šiestich mesiacov predstaví jedno vylepšenie aplikácie pre zákazníkov alebo
vodičov. Denník o tom informoval na siedmej strane v článku s názvom "Uber zavádza
prepitné pre vodičov".
DENNÍK N priniesol v časti Víkend články o požiaroch. Ako sa môže cítiť človek v
horiacom paneláku opísala reportérka denníka, ktorá takú situáciu zažila a s odstupom času o
nej napísala. Denník jej článok uverejnil na desiatej a 11. strane pod názvom "Byt poniže horí
a ja čakám na záchranu". Pohľad na požiar z druhej strany pre noviny opísal v rozhovore
dlhoročný profesionálny hasič Marián Dritomský, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ
Odboru riadenia hasičských jednotiek na Prezídiu hasičského a záchranného zboru
Ministerstva vnútra SR. Na otázku, čo sú najčastejšie príčiny požiarov v domácnostiach a kde
ľudia robia chybu, odpovedal: "Často je to nepozornosť alebo nesprávne správanie. Odídu z
domu alebo zaspia pri zabudnutých žehličkách alebo varení". Celý rozhovor pod názvom "V
zadymenom byte je tma a teplo vás zrazí k zemi" si možno prečítať na strane 12 a 13.
Po šiestich rokoch chodenia sa tanečnica Ivana Surovcová (30) a hviezdy útočník
hokejového klubu Los Angles Kings Marián Gáborík (35) dnes v kaštieli v Tomášove
zosobášia. Hokejista Marián Gáborík strávil posledné hodiny pred vstupom do manželského
stavu v spoločnosti svojich kamarátov na svojom štadióne v Trenčíne, uvádza denník PLUS
JEDEN DEŇ. Nevesta si vybrala šaty v Spojených štátoch amerických (USA), kde spolu s
Gáboríkom šesť rokov žije. Na prehnaný luxus si vraj podľa jej slov nepotrpí. Svadba je
naplánovaná na dnes na 16.00 hod v kaštieli neďaleko Bratislavy. Denník sa svadbe Gáboríka
a Surovcovej venuje na titulnej, 12. a 18. strane v článkoch "Takáto by chcela byť nevesta!",
"Takáto chcem byť nevesta" a "Gáborík rozvážal zákusky".
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