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27.6.2022 
Prezident SLK v Správach a komentároch k medializovanému prípadu v nemocnici 
Ružinov 
MUDr. Pavel Oravec sa vyjadril pre RTVS k viacerým otázkam v súvislosti s prípadom, 
keď pacientovi v nemocnici v Bratislave vyoperovali nesprávne oko. 
Link na reláciu nájdete tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/337447#1076 
Vyjadrenie prezidenta SLK začína od 13.28 minúty. 

 
22.6.2022 
Reforme z dielne SLK sa venovali aj Zdravotnícke noviny, link nájdete tu: 
HNonline.sk - Lekárska komora žiada paušálne platby pre všetky ambulancie a 
nemocnice v sieti 

 
20.06.2022 
Koncepcii zdravotníctva podľa SLK sa venoval aj Slovenský rozhlas 
Prinášame vám prepis celej relácie: 
  
 Lekári chcú spoločný fond pre všetky zdravotné poisťovne 
[20.06.2022; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Chantal 
Staruchová / Juraj Mikula] 
  
Juraj Mikula, moderátor: „Slovenská lekárska komora volá po zmene systému verejného 
zdravotného poistenia. Predstavila vlastnú koncepciu fungovania zdravotníctva, ktorou 
chce prispieť k jeho reforme. Okrem iného navrhuje, aby ľudia posielali peniaze za 
zdravotné poistenie do spoločného fondu, odkiaľ by boli efektívne zasielané do 
zdravotných poisťovní. Návrh má na stole už aj minister zdravotníctva, poisťovne 
detaily stále nepoznajú. Analytik hovorí, že by to mohlo viesť k ich odchodu z trhu.“ 
Chantal Staruchová, redaktorka: „V súčasnosti je každý občan poistený v jednej z troch 
zdravotných poisťovní, kam mesačne posiela peniaze. Z nich sa potom hradí zdravotná 
starostlivosť. Podľa SLK sa tým v systéme stráca verejný charakter financií. Navrhuje 
preto vytvoriť fond, kde by sa peniaze hromadili. Pokračuje prezident komory Pavel 
Oravec.“ 
Pavel Oravec, prezident SLK:  „Zdravotné poisťovne, ktoré ďalej budú vykonávať svoje 
činnosti, by z tohto fondu hradili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, s ktorým 
majú uzatvorený zmluvný vzťah, náklady za poskytnutú starostlivosť.“ 
Chantal Staruchová: „Vzniknúť by mal aj Úrad verejného zdravotného poistenia, ktorý 
by kontroloval všetkých účastníkov v systéme. Teda zdravotných poskytovateľov aj 
poisťovne. Cieľom je dosiahnuť vyváženosť zmluvných vzťahov a efektívne nakladanie 
s verejnými financiami. Všeobecná zdravotná poisťovňa reagovala, že ona verejné zdroje 
využíva efektívne. Hovorkyňa Eva Peterová.“ 
Eva Peterová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne: „Keďže nepoznáme detaily 
navrhovaného riešenia, nevieme k nemu zaujať jednoznačné stanovisko.“ 
Chantal Staruchová: „K návrhu komory sa nevedeli vyjadriť ani súkromné zdravotné 
poisťovne Union a Dôvera. Pokračuje PR špecialistka Dôvery Slavomíra Lorencová.“ 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/337447#1076
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96026294-lekarska-komora-ziada-pausalne-platby-pre-vsetky-ambulancie-a-nemocnice-v-sieti
https://mediweb.hnonline.sk/zdn/spravy/96026294-lekarska-komora-ziada-pausalne-platby-pre-vsetky-ambulancie-a-nemocnice-v-sieti


Slavomíra Lorencová, PR špecialistka ZP Dôvera: „Nemyslíme si, že by fond a ďalší úrad 
mali potenciál prispieť k zlepšeniu situácie v slovenskom zdravotníctve. Naopak, 
pomohla by stabilita a normálne predvídavé riadenie zo strany štátu.“ 
Chantal Staruchová: „Analytik INEKO Dušan Zachar si myslí, že poisťovne by tým mohli 
stratiť motiváciu. Jedným dychom však dodáva, že podrobnosti nepozná.“ 
Dušan Zachar, analytik INEKO: „Zmyslom poisťovní je, aby selektívne zazmluvňovali 
a kontrolovali plnenie pre pacienta. Ak by toto stratili, tak je na rade otázka, prečo by tu 
mali zostávať a v konečnom dôsledku by to aj tak viedlo k ich postupnému odchodu 
z trhu.“ 
Chantal Staruchová: „Komora už celú koncepciu predložila ministerstvu zdravotníctva. 
Šéf rezortu Vladimír Lengvarský však hovorí, že ide o novú myšlienku.“ 
Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva: „Myslím si, že v tejto chvíli asi nie je 
presaditeľná, ale stojí za úvahu.“ 
Chantal Staruchová: „Komora teraz čaká na stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom, 
ktorému chce predstaviť celú koncepciu fungovania zdravotníctva.“ 

 
08.06.2022 
Portál aktuality.sk sa venoval aj Nadácii lekár  
Link na článok nájdete tu: 
https://www.aktuality.sk/clanok/ytNDRWj/zdravotna-starostlivost-na-slovensku-ako-
z-nej-vytazit-maximum/ 

 
16.6.2022 
Koncepcia zdravotníctva podľa SLK – ohlasy v médiách 
Na tlačovej konferencii 15.6. predstavila SLK svoju Koncepciu zdravotníctva, téme sa 
venovali viaceré médiá, tu sú linky: 
Lekárska komora chce zmenu systému verejného poistenia (teraz.sk) 
Zdravie: SLK chce zmenu systému verejného poistenia (3) - Lekari.sk 
Zdravie: SLK chce zmenu systému verejného poistenia (3) | Dnes24.sk 

 
14.6.2022 
SLK sa vyjadrovala, ako zastaviť odchody zdravotníkov 
Link nájdete tu: Ako okamžite zastaviť odchody sestier, aby nekolabovali oddelenia? 
(expertná anketa) (dennikn.sk) 

 
2.6. 2022 
SLK podpísala so samosprávnymi krajmi Memorandum o spolupráci 
Téme sa venovali viaceré médiá, linky nájdete tu: 
Lekári a kraje podpísali memorandum, má pomôcť lepšej zdravotnej starostlivosti - 
Lekari.sk 
https://lekari.sk/denna-sprava/Lekari-a-kraje-podpisali-memorandum-ma-pomoct-
lepsej-zdravotnej-starostlivosti-52868.html 
HNonline.sk - Lekári a kraje podpísali memorandum, má pomôcť lepšej zdravotnej 
starostlivosti 
Tlačovú správu o podpise Memoranda nájdete TU 
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