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24. marec 2022 

Kľúčové požiadavky pacientskych organizácií a organizácií pôsobiacich 

v zdravotníctve 

Asociácia na ochranu práv pacientov v SR, Liga proti rakovine a Aliancia NIE rakovine 

považujú za prioritné aby: 

1. s ohľadom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (ďalej iba PVV) 

došlo k okamžitému dofinancovaniu zdravotníctva a následnému medziročnému zvyšovaniu 

zdrojov určených na zdravotníctvo, 

2. došlo k jednorazovému okamžitému uvoľneniu prostriedkov na financovanie odloženej 

zdravotnej starostlivosti, ktoré budú účelovo viazané na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti o pacientov, 

3. bola odstránená diskriminácia našich pacientov v prístupe k zdravotnej starostlivosti a k 

inovatívnej liečbe oproti pacientom z krajín Európskej únie, 

4. bola zintenzívnená komunikácia smerujúca k zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach 

a skríningových programoch za finančnej účasti štátu, keďže sa k tomu vláda zaviazala 

v PVV, 

5. v nadväznosti na uvedené požiadavky trváme na plnení bodov PVV, ktoré sú propac ientsky 

orientované a mali by garantovať zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti a kvality zdravotnej 

starostlivosti pre všetkých pacientov na Slovensku.    

 

Asociácia nemocníc SR považuje za prioritné:  

1. Okamžité dofinancovanie rezortu zdravotníctva na krytie zvýšených nákladov na zákonom 

stanovenú valorizáciu miezd a krytie mzdových nárokov, zvýšené osobné náklady 

vyplývajúce zo zákonníka práce a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie. 

2. Riešenie problematiky nedostatku lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov, 

keďže situácia v zdravotníctve v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu je kritická.  

3. Plán obnovy a odolnosti a optimalizácia siete: transparentné podmienky pre všetkých 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby regióny a pacienti v regiónoch neboli 

diskriminovaní. Cca 49 % zdravotnej starostlivosti je totiž poskytovanej práve v malých 

a stredných nemocniciach. 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov považuje za prioritné: 
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1. aby s ohľadom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky došlo k okamžitému 

dofinancovaniu zdravotníctva a následnému medziročnému zvyšovaniu zdrojov určených na 

zdravotníctvo,  

2. došlo k jednorazovému okamžitému uvoľneniu prostriedkov na financovanie odloženej 

zdravotnej starostlivosti, ktoré budú účelovo viazané na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti o pacientov, 

3. aby MH SR a ÚRSO urgentne navrhli schému finančnej pomoci, resp. aby sa prijali 

opatrenia, ktoré by okamžite a zároveň dlhodobo ochránili ambulantný sektor ako súčasť 

kritickej infraštruktúry od neúmerne vysokých cien energetických komodít, 

4. aby MZ SR okamžite vydalo pre ambulantný sektor usmernenie ako postupovať 

v nezmluvnom vzťahu voči pacientom tých poisťovní, ktoré v danom čase nemajú aktuálne 

platné zmluvy o poskytovaní ZS. 

 

Slovenská lekárska komora považuje za prioritné: 

1. dofinancovanie zdravotníctva tak, aby výdavky na zdravotníctvo pokrývali náklady 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na ich prevádzku a rozvoj. 

2. SLK žiada, aby sa dotácie na energie vzťahovali na všetkých odberateľov, ak je koncovým 

spotrebiteľom poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulantných poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti.  

 

Asociácia súkromných lekárov žiada prioritne: 

1. okrem okamžitého dofinancovania stabilitu a predvídateľnosť financovania a zabezpečenie 

nárastu celkových výdavkov na zdravotníctvo tak, aby sme čo najrýchlejšie dosiahli priemer 

v EÚ, 

2. za účelom zabezpečenia stability a transparentnosti financovania návrat k tvorbe štátneho 

rozpočtu v kapitole zdravotníctva so stanovením percenta za poistenca štátu  a  alokovaním 

finančných zdrojov v štátnom rozpočte v kapitole zdravotníctva priamo pre ambulantný 

sektor, 

3. podporu stabilizácie existujúcich ambulancií a následne umožnenie ich personálneho 

a materiálno-technického kvalitatívneho rastu a vytváranie podmienok  na získavanie nových 

mladých lekárov do ambulancií. 

 

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení považuje za prioritné: 

1. dofinancovanie zdravotníctva cez zvýšenie platby štátu za svojich poistencov, 

2. finančné navýšenie hodnoty  bodov a výkonov  tak, aby zohľadňovali súčasný nárast miezd, 

cien energií a špeciálneho zdravotného materiálu, 

3. z dofinancovania zdravotníctva riešiť aj liečbu pacientov novými inovatívnymi liekmi.  
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Spoločnosť všeobecných lekárov považuje za prioritné: 

1. uvoľnenie finančných prostriedkov zadržiavaných MF SR a nastavenie financovania v 

intenciách programového vyhlásenia vlády, 

2. okamžitú debyrokratizáciu primárnej zdravotnej starostlivosti v SR s cieľom uvoľniť kapacity 

primárneho kontaktu na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

3. jasnú definíciu prioritizovaných požiadaviek na primárnu zdravotnú starostlivosť v roku 2022 

s alokáciou primeraných finančných prostriedkov, odbremenenia lekárov a sestier 

všeobecných ambulancií pre dospelých a deti a dorast „servisom“ pre iných poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, aby sa im v ordinačných hodinách uvoľnil dostatočný priestor pre 

starostlivosť o pacientov s odloženou tzv. bielou medicínou, preventívne aktivity vrátane 

skríningov, predoperačné vyšetrenia a starostlivosti o seniorov.   

 

Asociácia štátnych nemocníc SR považuje za prioritné: 

1. navýšenie platieb za poistencov štátu, resp. navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo,  

2. kompenzácie za navýšenie cien energií, 

3. kompenzáciu za infláciu. 

 

Slovenská komora zubných lekárov považuje za prioritné: 

1. nevyhnutné dofinancovanie zdravotníctva - je potrebné jeho stabilné a predvídateľné 

financovanie, čo deklaruje aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024, 

2. programové plánovanie finančných zdrojov a financovanie zubnej starostlivosti - 

intersektorálne členenie finančných zdrojov už pri tvorbe štátneho rozpočtu 

3. reálne ohodnotenie plne hradených výkonov.  

 

Asociácia slovenských kúpeľov považuje za prioritné: 

1. Dofinancovanie kúpeľnej starostlivosti (ústavná zdravotná starostlivosť) so zohľadnením 

oprávnených nákladov v roku 2022 a poskytnúť tento typ starostlivosti takému počtu 

poistencov zdravotných poisťovní, ako tomu bolo pred pandémiou v roku 2019, aby sme 

mohli: 

a. zabezpečiť dostupnosť následnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných 

kúpeľoch a kúpeľných liečebniach (PLK a KL) u pacientov po prekonaní vážnych 

ochorení, po operáciách a úrazoch, a tak naplniť  programové vyhlásenie Vlády SR v 

časti zdravotná starostlivosť, 

b. zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v PLK a KL u chronicky chorých 

pacientov, kde kúpeľná starostlivosť stabilizuje zdravotný stav a je účinným 
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nástrojom na oddialenie komplikácií a prípadnej nesebestačnosti, čím sa šetria 

následné výdavky na zdravotné výkony a sociálne služby, 

c. zabezpečiť dostupnosť kúpeľnej starostlivosti pre deti a dorast v rozsahu roku 2019 a 

zabezpečiť tak ich optimálny zdravotný stav. 


