MEMORANDUM
My, zástupcovia kľúčových subjektov pôsobiacich v zdravotníctve, sme sa po dôkladnej
analýze a zvážení aktuálnej situácie dohodli na nasledujúcom spoločnom vyhlásení:
Slovenské zdravotníctvo sa celé roky borí s mnohými problémami, na ktoré dopláca pacient.
Politické strany súčasnej koalície ich dokázali vo svojich volebných programoch pomerne presne
identifikovať.
Žiaden z týchto problémov však nevyrieši vylúčenie neštátnych spoločností zo zdravotného
poistenia. Cestou je transparentné a spravodlivé financovanie zdravotných poisťovní a
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či ide o súkromných alebo štátnych.
Bez širšej diskusie o koncepčnom financovaní odmietame zámer vlády zvýšiť základné
imanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 300 miliónov eur z daní všetkých daňových
poplatníkov, vrátane poistencov súkromných zdravotných poisťovní. Je to v príkrom rozpore s jej
vlastným programovým vyhlásením, v ktorom sa zaviazala, že: „Pravidlá budú platiť pre všetky
subjekty systému rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo“.
Vládny návrh predstavuje skrytú formu unitarizácie systému verejného zdravotného
poistenia so zámerom obísť štandardné pravidlá vyvlastnenia a pomôcť len jednej zdravotnej
poisťovni na úkor tých ostatných. Na zlepšenie finančnej situácie vo VšZP chce vláda použiť peniaze
všetkých daňových poplatníkov, teda aj viac ako dvoch miliónov poistencov súkromných
zdravotných poisťovní. Práve v súkromných zdravotných poisťovniach je v prepočte na celý
poistný kmeň poistených najviac detí, dôchodcov, nezamestnaných, rodičov na materskej,
študentov a ostatných poistencov štátu. Štát nielenže za týchto svojich občanov odmieta platiť
adekvátne poistné, ale z roka na rok ho ešte znižuje, čím prispieva k destabilizácii existujúceho
modelu financovania zdravotnej starostlivosti. Kým zamestnanec v priemere mesačne odvedie do
systému zdravotného poistenia 150 eur, štát za svojich poistencov iba 30 eur, čo je najmenej za
posledných 10 rokov.
Otázka spravodlivého prístupu sa týka aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V
demokratickej spoločnosti je štát povinný pristupovať k štátnym aj k neštátnym poskytovateľom
rovnako. Zvýhodňovanie štátnych na úkor neštátnych je neprípustné.
Namiesto toho, aby dofinancovanie zdravotníctva vláda vyriešila jednoduchým
spravodlivým krokom, čiže zvýšením poistného za svojich poistencov na zákonom určenú úroveň,
ako to bolo v ostatných rokoch, vedome na nich šetrí a hľadá nespravodlivé riešenie pre viac ako
2,2 milióna občanov.
Ochrana života a zdravia občanov patrí medzi základné funkcie štátu, súčasná vláda však
robí pravý opak. Nedostatočnými platbami za svojich poistencov štát pripustil situáciu, keď
zdravotné poisťovne nebudú mať dostatok financií na úhradu zdravotnej starostlivosti.
Preto žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR
a Národnú radu SR o zastavenie všetkých aktivít zameraných na diskrimináciu poistencov
súkromných zdravotných poisťovní a vedúcich k rozvratu celého zdravotníckeho systému.
Požadujeme spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva tak, aby nebola ohrozená
zdravotná starostlivosť ani pre jediného občana Slovenskej republiky. Za súčasnú situáciu nie sú
zodpovedné poisťovne, ani poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a vedome podfinancovaná
platba za štátnych poistencov nemôže byť kompenzovaná navýšením základného imania VšZP.

Vyzývame na opätovné ustanovenie a dodržiavanie sadzby poistného za poistencov štátu na
úrovni 4 % z vymeriavacieho základu. Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva
SR, Vládu SR a Národnú radu SR o stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce
rozpočtové obdobia tak, aby rozpočtované výdavky na zdravotníctvo zohľadňovali jeho reálne
potreby a rozvoj, a aby podiel výdavkov štátu na zdravotníctvo kontinuálne rástol, až do
dosiahnutia podielu na HDP zodpovedajúcemu priemeru štátov EÚ.

Doterajší model dofinancovania spôsobuje iba nestabilitu a neistotu, ako na strane
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj medzi zdravotnými poisťovňami.

V Bratislave dňa 05. októbra 2020

Tomuto Memorandu podporu vyjadrili:
Za Asociáciu súkromných lekárov SR: MUDr. Marián Šóth, prezident
Za Zväz ambulantných poskytovateľov: JUDr. Zuzana Dolinková, predsedníčka Predstavenstva
Za Slovenskú asociáciu jednodňovej chirurgie: JUDr. Eva Vidová, predsedníčka
Za Asociáciu nemocníc Slovenska: MUDr. Marián Petko, MPH, prezident
Za Asociáciu neštátnych zdravotníckych zariadení agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
v SR: Emília Kováčová
Za Asociáciu záchrannej zdravotnej služby: PhDr. Matej Polák, prezident
Za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby: Ernest Caban, podpredseda
Za Združenie záchranných a dopravných zdravotných služieb Slovenskej republiky: Ing. Ľubomír
Šimko, predseda
Za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR: RNDr. Oto Nevický, MBA, generálny
sekretár
Za Asociáciu na ochranu práv pacientov SR: PhDr. Mária Lévyová, prezidentka
Za Slovenského pacienta, občianske združenie: Ing. Arch. Radoslav Herda, predseda
predstavenstva
Za DÔVERA zdravotnú poisťovňu, a. s.: Ing. Martin Kultan, predseda predstavenstva
Za Union zdravotnú poisťovňu, a. s.: Mgr. Michal Špaňár, MBA, predseda predstavenstva

