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Prezident SLK v relácii Ide o pravdu:  Pre politikov nie sú lekári partnermi, sme len 
štafáž 
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár poskytol dňa 28.10. 2020 
rozhovor pre videoportál denníka Pravda. Vyjadril sa v ňom k celoplošnému testovaniu aj 
k tomu, na čo by sme sa mali zamerať, ak chceme pandémiu zvládnuť.  
  
Link na rozhovor nájdete tu: 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567179-ideo-pravdu-s-kollarom-ak-si-
premier-mysli-ze-je-odbornik-na-pandemiu-mame-vsetci-problem/ 
  
6.10.2020 
Prezident SLK v Štúdiu TA3 o ordinovaní nakazených lekárov  
Aktuálna situácia okolo nakazených lekárov, reprofilizácia lôžok v nemocniciach aj 
sľubované odmeny zdravotníkom za zvládnutie prvej vlny pandémie. K týmto témam sa 
vyjadril prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár v dnešnom Štúdiu 
TA3. Spolu s ním diskutoval aj predseda LOZ MUDr. Peter Visolajský.  
Link na reláciu nájdete tu: 
https://www.ta3.com/clanok/1193995/studio-ta3-m-kollar-a-p-visolajsky-o-praci-
nakazenych-lekarov.html 
  
11.9.2020 
Vedenie SLK osobne preverovalo situáciu v popradskej nemocnici  
V piatok 11. septembra 2020 bol prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian 
Kollár, členovia Prezídia SLK MUDr. Valéria Vasiľová, MUDr. Peter Makara a člen Rady SLK 
MUDr. Pavel Oravec na výjazde v popradskej nemocnici. Dôvodom boli informácie o 
napätej situácii medzi vedením tamojšej nemocnice na čele s novovymenovaným 
riaditeľom Antonom Hanušínom a lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. 
Práve na ich žiadosť pricestovali do Popradu členovia užšieho vedenia SLK, aby sa na 
mieste oboznámili so skutočným stavom v nemocnici. Najprv sa stretli s novým 
riaditeľom nemocnice a neskôr aj s kolegami lekármi a sestrami.  
“Situácia je vážnejšia, ako sme si mysleli. Zamestnanci nie sú dostatočne informovaní, 
netušia, ako a kam nemocnica smeruje, viazne tu komunikácia, chýba akákoľvek diskusia, 
zásadné zmeny v organizácii jednotlivých oddelení prebiehajú bez informovanosti 
jednotlivých kolektívov, z čoho pramení neistota, strach, ale výsledkom môžu byť aj z toho 
vyplývajúce pochybenia,” povedal nám po návšteve prezident SLK MUDr. Marian Kollár. 
Na protest proti novému riaditeľovi nemocnice už odišli niektorí primári, ako i viacerí 
lekári. Zamestnanci dokonca spísali proti novému vedeniu petíciu.  
“Atmosféra a celková situácia je v tejto nemocnici neúnosná, a preto budeme iniciovať čo 
najskoršie stretnutie s ministrom zdravotníctva, s ktorým budeme hľadať riešenie a 
verím, že ho aj nájdeme. Iný výsledok nemôžeme ani pripustiť. Naším cieľom je, aby 
mohla nemocnica naďalej poskytovať špičkovú odbornú zdravotnú starostlivosť, na akú 
boli pacienti tohto regiónu v popradskej nemocnici zvyknutí.” 
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https://www.cas.sk/clanok/1025374/zdravotnici-popradskej-nemocnice-spisuju-
peticiu-proti-novemu-riaditelovi-vzbura-personalu/# 
  
12.1.2020 
Prezident SLK sa v TA3 vyjadril ku skráteniu špecializačného štúdia:  
https://www.ta3.com/clanok/1173583/mame-nedostatok-specialistov-absolventov-
ma-prilakat-kratsia-prax.html 
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