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31.3. 
10.3. 2022 -  Apel SLK na premiéra Hegera kvôli dofinancovaniu rezortu  
Vyhlásenie SLK, ktoré sme zverejnili po stretnutí zdravotníckych organizácií 
k aktuálnemu problému končiacich sa zmlúv s poisťovňami (vyhlásenie nájdete tu), 
priniesli viaceré médiá, tu sú linky:  
Nemocnice aj ambulantní lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu - 
Lekari.sk 
Nemocnice aj lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu (teraz.sk) 
Nemocnice aj ambulantní lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu - 
Ekonomika SME 
 
23.3. 
Vyjadrenie SLK k navýšeným financiám pre zdravotníctvo  
Naše vyjadrenie priniesli viaceré médiá, tu sú linky:  
SLK: Peniaze z dofinancovania musia ísť na platby pre poskytovateľov (teraz.sk) 
SLK: Peniaze z dofinancovania musia ísť na platby pre poskytovateľov - Lekari.sk 
Zdravotníctvo má mať v tomto roku navyše 365 miliónov eur: Raši považuje návrh za 
nedostatočný | Topky.sk 
Verejné zdravotné poistenie sa dofinancuje sumou 365 mil. eur | Banky.sk 
SLK: Peniaze z dofinancovania musia ísť na platby pre poskytovateľov | Dnes24.sk 
[22.03.2022; Rádio Expres; Infoexpres; 17:00; Martina Pastorová / Mariana Tökölyová] 
Pôjdu peniaze z dofinancovania pre poskytovateľov? | TREND 
 
21.3. 
SLK kritizuje, že rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli na covid, stále neodškodnili 
Slovenská lekárska komora vníma veľmi negatívne skutočnosť, že doteraz nebola v NR SR 
prijatá právna úprava, ktorá by umožnila rýchle a jednoduché odškodnenie príbuzných 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí zomreli na covid v súvislosti s výkonom povolania,“ 
vyjadrila stanovisko lekárskej komory jej hovorkyňa Nancy Závodská. 
Komora je podľa jej slov rozčarovaná tým, že zdravotníckym pracovníkom, ktorí pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti riskovali život a, žiaľ, v záujme ochrany života a 
zdravia iných covidu podľahli, ako aj ich príbuzným, nebola dosiaľ poskytnutá satisfakcia 
formou jednorazového odškodnenia. 
Celý článok nájdete tu:  
Rodiny zdravotníkov sa ani po roku nedočkali sľubovaného odškodnenia (hnonline.sk) 
 
16.3. 
SLK upozorňuje, že pandémia ešte neskončila 
Vyhlásenie SLK v súvislosti s uvoľnením opatrení (nájdete ho tu), v ktorom sme 
apelovali na dodržiavanie pravidiel a upozorňovali, že sa treba pripraviť na ďalšie vlny 
pandémie na jeseň, priniesli viaceré médiá: 
Lekárska komora: Pandémia sa ešte neskončila, treba byť zodpovedným (teraz.sk) 
Pandémia sa ešte neskončila, upozorňuje Slovenská lekárska komora - SME 
SLK: Pandémia sa ešte neskončila, treba byť zodpovedným a dodržiavať opatrenia - 
Lekari.sk 

https://lekari.sk/denna-sprava/Nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu-51625.html
https://lekari.sk/denna-sprava/Nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu-51625.html
https://www.teraz.sk/slovensko/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhod/617934-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22857597/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22857597/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu.html
https://www.teraz.sk/slovensko/slk-peniaze-z-dofinancovania-musia-is/621185-clanok.html
https://lekari.sk/denna-sprava/SLK-Peniaze-z-dofinancovania-musia-ist-na-platby-pre-poskytovatelov-51818.html
https://www.topky.sk/cl/10/2283511/Zdravotnictvo-ma-mat-v-tomto-roku-navyse-365-milionov-eur--Rasi-povazuje-navrh-za-nedostatocny
https://www.topky.sk/cl/10/2283511/Zdravotnictvo-ma-mat-v-tomto-roku-navyse-365-milionov-eur--Rasi-povazuje-navrh-za-nedostatocny
https://banky.sk/verejne-zdravotne-poistenie-sa-dofinancuje-sumou-365-mil-eur/
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/slk-peniaze-z-dofinancovania-musia-ist-na-platby-pre-poskytovatelov-311349
https://www.trend.sk/spravy/slk-peniaze-dofinancovania-musia-ist-platby-pre-poskytovatelov
https://mediweb.hnonline.sk/spravy/23998951-rodiny-zdravotnikov-sa-ani-po-roku-nedockali-slubovaneho-odskodnenia
https://www.teraz.sk/slovensko/lekarska-komora-pandemia-sa-este-nes/619282-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22861677/pandemia-sa-este-neskoncila-upozornuje-slovenska-lekarska-komora.html
https://lekari.sk/denna-sprava/SLK-Pandemia-sa-este-neskoncila-treba-byt-zodpovednym-a-dodrziavat-opatrenia-51698.html
https://lekari.sk/denna-sprava/SLK-Pandemia-sa-este-neskoncila-treba-byt-zodpovednym-a-dodrziavat-opatrenia-51698.html


SLK: Pandémia sa ešte neskončila, treba byť zodpovedným a dodržiavať opatrenia | 
Dnes24.sk 
Opatrenia pomaly končia, pandémia nie! Lekári varujú: Situáciu netreba podceňovať | 
Nový Čas (cas.sk) 
Pandémia koronavírusu na Slovensku sa ešte neskončila a denne pribúdajú tisícky 
nakazených, upozorňuje lekárska komora - vZdravotnictve.sk (webnoviny.sk) 
Rúšok a respirátorov sa zbavíme možno už o mesiac, hovorí Lengvarský (startitup.sk) 
 
10.3. 
10.3. 2022 -  Apel SLK na premiéra Hegera kvôli dofinancovaniu rezortu  
Vyhlásenie SLK, ktoré sme zverejnili po stretnutí zdravotníckych organizácií 
k aktuálnemu problému končiacich sa zmlúv s poisťovňami (vyhlásenie nájdete tu), 
priniesli viaceré médiá, tu sú linky:  
Nemocnice aj ambulantní lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu - 
Lekari.sk 
Nemocnice aj lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu (teraz.sk) 
Nemocnice aj ambulantní lekári sa zhodujú na potrebe dofinancovania rezortu - 
Ekonomika SME 
 
 

https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/slk-pandemia-sa-este-neskoncila-treba-byt-zodpovednym-a-dodrziavat-opatrenia-308716
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/slk-pandemia-sa-este-neskoncila-treba-byt-zodpovednym-a-dodrziavat-opatrenia-308716
https://www.cas.sk/cl/1002901/2655855/opatrenia-pomaly-koncia-pandemia-nie-lekari-varuju-situaciu-netreba-podcenovat
https://www.cas.sk/cl/1002901/2655855/opatrenia-pomaly-koncia-pandemia-nie-lekari-varuju-situaciu-netreba-podcenovat
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pandemia-covid-19-este-neskoncila-a-denne-pribudaju-tisice-nakazenych-upozornuje-lekarska-komora/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pandemia-covid-19-este-neskoncila-a-denne-pribudaju-tisice-nakazenych-upozornuje-lekarska-komora/
https://www.startitup.sk/rusok-a-respiratorov-sa-zbavime-mozno-uz-o-mesiac-hovori-lengvarsky/
https://lekari.sk/denna-sprava/Nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu-51625.html
https://lekari.sk/denna-sprava/Nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu-51625.html
https://www.teraz.sk/slovensko/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhod/617934-clanok.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22857597/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu.html
https://ekonomika.sme.sk/c/22857597/nemocnice-aj-ambulantni-lekari-sa-zhoduju-na-potrebe-dofinancovania-rezortu.html

