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Memoľandum o spolupľáci

Slovenská lekáľska komoľa

Slovenská komoľa zubných lekáľov

Slovenská lekáľnická komoľa

- ako zákonom ustanovené stavovské organizércie zdravotníckych povolaní' ktorych tradície

siahajú do hlbokej histórie,

- ako zástupcovia pomáhajúcich profesií, ktor1ých vykonávatelia sú nositel'mi ľozhodovacích

kompetencií a primáľnej zodpovednosti za poskytovanie jednot|ivych foriem zdľavotnej

staľostlivosti,

- ako dôslední a kompetentní vykonávatelia samosprávnych kompetencií a úloh preneseného

výkonu štátnej správy,

- ako subjekty plne a nespochybnitet'ne nezávisle od verejných zdrojov, zdrojov štátneho

ľozpočtu, či a[ýchkolŤek dotácií iných subjektov' financované výhradne z pľostriedkov

svojich členov a vlastnej pľoaktívnej činnosti, s obmedzenými moŽnosťami financovania

zákonom zveľených úloh a povinností

- a pľedovšetkým ako spoločenstvá jednotlivcov, ktoľí si vybrali zdravotnícke povolanie ako

svoje profesionálne naplnen ie

majúváŽny a nespochybnitel'ný záujem o to, aby

- v Slovenskej ľepublike bol ciel'činnosti všetkých zainteresovaných subjektov zameraný na

kvalitné, bezpečné a na dôkazochzaloŽené poskytovanie zdravotnej staľostlivosti,

- boli rešpektované a moderným spôsobom aplikované dávne tľadície, ktoré v našom prostredí

ukotvili profesijnú samosprávu ako prirodzenú a integľálnu súčasť dobrej veľejnej správy

- bolo pľirodzené a spoločensky neustále pľipomínané, Že kl'účoqými a inými profesiami

nezastupitel'nými aktérmi zdravotnej starostlivosti sú lekári, zlbní lekári a farmaceuti ako

profesie nesúce základnú zodpovednosť za jednotlivé dľuhy poskytovania zdľavotnej

starostlivosti

- bolo zre1mé, že výkon zdľavotníckeho povolania je nespochybnitel'nou, nenahraditel'nou a

vzircnou spo[očenskou hodnotou.

- boli vnímané' pochopené' napíňané a rešpektované l'udské, profesijné a pracovné potreby

zdravotn íckych pracovn íkov.

- zdravotnícke povolania lekára, zubného lekára a farmaceuta, ako tradičné slobodné povolania,

mali dostatočnú a garantovanú mieru autonómie danú prirodzenou pľofesionálnou autoritou,



Memorandum o spo \upráci

Slovenskei lekárskei kono4l, SIovenskei kontory zubných lekáľoy a Slol,enskej Iekirnickei konto4,

- existovaI vzájomný rešpekt štátu a profesijnej samosprávy pri výkone jednotlivých úloh

a kompetencií a syneľgia pľi zvyšovaní kvality zdľavotnej starostlivosti,

- vzťah našich jednotliqých zdľavotníckych povolaní bol rešpektujúci sa' profesionálny

a kolegiálny,

a pľeto sa dohodli na tomto Memoľande.

Preambula

Slobodné povolania sú charakterizované flexibilitou' prirodzenou snahou o kvalitu a ochotou

podstúpiť predovšetkým významné pľofesionálne, a zároveň aj podnikatel'ské ľiziko. Ich

pľíslušníci sú dôleŽitým pilierom stredného stavu _ tej vľstvy spoločnosti, od ktorej vel'kosti,

Životnej úrovne a spokojnosti do značnej miery závisí stabilita celej spoločnosti. Vôl'a

samostatne konať. ochota prevziať na seba zodpovednosť, orientácia na výkon a efektivitu dáva

histoľicky definovaným slobodným povolaniam špecifické postavenie, spolu s povinnosťou

samostatne uľčovať smerovanie avíziejednotlivých profesií. Slobodné povolania sú dôležitým

spolutvorcom hospodárskeho priestoru Slovenskej ľepubliky azaslrúŽia si významnú pozornosť

verejnej moci.l Jedným z určujúcich znakov slobodných povolaní je profesijná samospľáva.

Vyvoj profesijnej samosprávy na našom uzemí koreloval s vývojom celej európskej spoločnosti

až do nástupu vedúcej úlohy komunistickej strany a po štyridsiatich ľokoch neslobody boli snahy

o obnovenie činnosti komôr pľiľodzené. Medzi prvými boli naše stavovské organizáciq2 Prvé

myšlienky pľofesijnej samospľávy boli presadzované uŽzav|ády Jozefa II a štátny dohl'ad nad

výkonom špecifickýc h _ zvlášť zdravotníckych - pľofesií bol východiskonr pre modeľné poňatie

samosprávneho výkonu tohto dohl'adu'

Mieľa autonómie slobodných povolaní histoľicky vždy rástla s demokľatizáciou štátu

a naopak dostávala sa do útlmu vždy, keď bola demokracia potlačovaná. Existencia

a ľozsah kompetencií profesijnej samospľály je teda v značnej miere indikátoľom

funkčnej demokracie.3

Túto historickú zodpovednosť za kvalitu demokľatickej spoločnosti v Slovenskej republike si

uvedomujú aj signatáľi memoranda.

l Foltínová' A. et al.: Slobodné povolania. 2000
2 ZákonSlovenskej náľodnej raáy z 3' decenlbra l99l o Slovenskej lekáľskej komore, Slovenskej konrore zubnýclr lekárov a

Slovenskej lekám ickej komoľe
3 Nykodýrn, J.: Právní postaverlí českého lekaŕe. povinrrost léčit lege artis a ekonomické limity z pohledu soudce Ustavního

soudu.
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Memorandun o spo lupróc i
Sloye ns kei l ekárske i ko m oty, SIovenskei kamary zuhných lekóľov a lekciľnickei komon,

článok t

Signatári memoľanda

Slovenská lekáľska komora so sídlom Račianska 42lA,83l 02 Bratislava je stavovská

organizáciazriadenázákonom č. 57812004 Z. z. zdruŽujúca lekárov (d'alej aj ako ,,SLK")'

Slovenská komoľa zubných lekárov so sídlom Fibichova 14,82l05 Bratislavaje stavovská

oľganizérciazriadenázákonom č' 57812004 Z. z. zdruŽujúcazubných lekáľov (d'alej aj ako

,,sKZL").

Slovenska lekámická komora so sídlom Nová RoŽňavská 3' 83l 04 Bratislava je stavovská

organizácia zriadená zákonom č. 57812004 Z. z. zdluŽujúca farmaceutov (d'alej aj ako

,,SLeK").

(SLK, ĺKZL a SLeK d'alej aj ako,,komory" alebo ,,signatári memoranda")

Signatári memoranda prejavili záujem o spoločný postup pri komunikácii s orgánmi štátnej

správy, územnej samospľávy, profesijnými zdruŽeniami, občianskymi zdruŽeniami,

odboľnými spoločnosťami, vzdelávacími ustanovizňami a veľejnosťou v oblastiach, ktoľé

priamo a bezprostredne súvisia s činnosťou komôr, vo veciach súvisiacich s výkonom

zdravotníckeho povolania. v skutočnostiach, kÍoré môžu mať závaŽný vplyv na výkon

zdravotníckeho povo|ania na ivemí Slovenskej ľepubliky a pri účasti sa na tvoľbe

všeobecne záv äzný ch právnych predpi sov.

Signatáľi memoľanda vychádzaju z poznania' Že kvalita veľejnej správy je jedným zo

základných spoločenských záujmov a Že pľofesijná, stavovská samospráva musí flexibilne

reagovať na vývoj spoločnosti, potľeby zdľavotníctva, vedecký pokrok a zvyšujúci sa dôľaz

na ľešpekt l'udských pľáv vo všetkých oblastiach Života-

Clánok 2

oblasti spolupľáce

Signatári memoľanda vyhlasujú, Že si budú vzájomne súčinní pri vyfvorení platformy pre

nástľoje presadzovania oprávnených záujmov stavovskej samosprávy a pľi efektívnej

realizácii výsledkov svojej činnosti najmä prostľedníctvom participácie na pľíprave

návrhov právnych noriem a pľipomienok k predkladaným právnym normáln, pri zdiel'aní

výsledkov rokovaní So zástupcami verejnej správy' pľi spoločnom organizovaní

konkrétnych podujatí sústavného vzde|ávania. publikačnej činnosti' realizácii prieskumov,

analýz a študií, účasti na konfeľenciách so zameraním na oblasti:

4
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2.

Memorandum o spolupľóci

Sl ove nske i l e kárs kc j konto ry, Slo'penskei komoD, 71a[n1igfu lekáľov a lekárnickej konot1,

a. Legislatívnej úpravy výkonu zdľavotníckych povolaní, činnosti stavovských

or ganizácií a poskytovan i a zdľavotnej staľo stl i vo sti,

b. Kompetencií stavovskej samospráw aich výkonu voči všetkým zdľavotníckym

pracovníkom vykonávajúcim konkrétne zdľavotnícke povolanie podl'a vecnej

príslušnosti komory.

c. Vzťahu poskytovatel'ov zdľavotnej starostlivosti S orgánmi verejnej SpráVy,

d. odmeňovania zdravotníckych pracovníkov a financovania poskytovania zdľavotnej

starostlivosti,

e. Kompetencií zdravotníckych pľacovníkov,

f. Spolupráce so vzdelávacími ustanovizňami,

g. Dostupnosti všetkých foriem zdravotnej staľostlivosti, vľátane dostupnosti liekov,

zdľavotníckych pomôcok a dietetických potravín,

h. VyuŽívania sluŽieb informačnej spoločnosti a implementácie nástrojov

elektron ického zdravotn íctva,

i. Posudzovania kvality poslq,.tnutej zdravotnej starostlivosti, revíznej a kontrolnej

činnosti orgánov verej nej správy a zdrav otných poisťovní,

j. Atraktivity zdravotníckych povolaní,

k. Etichých otázok pľi poskytovaní zdľavotnej starostl ivosti.

Rozsah záujmových spolupľáce bude predmetom kontinuálnej diskusie signatárov

memoranda s reflexiou aktuálnych potrieb.

článok 3

Spôsob spolupráce

Signatáľi memoľanda sa dohodli, Že participácia komôr na prípľave a riešení konkrétnych

kľokov a aktivít bude rea|izovaná na základe spoločne identifikovanej potľeby

a požiadavky' s vyústením do konkrétneho zadania, na ktoľého riešení sa budú podiel'ať

všetci signatáľi.

Každáz komôr na ľiešenie konkétnych krokov a aktivít uľčí svojho zástupcu, ktoný bude

koordinovať potrebné realizačne kľoky so zástupcami ostatných komôr.

Yzá1omná komunikácia signatáľov memoranda pri riešení konkľétnych krokov aaktivít

bude realizovaná medzi uľčenými zástupcami a pľezidentmi komôr.

Signatári memoľanda sa vzájomne dohodli, Že správy o priebežných výsledkoch riešenia

projektov budú určení zástupcovia predkladať na ľokovanie Prezídia príslušnej komory.

2.
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Memorandum o spolupróci
Slovenskej lekáľskei kontory, Slovenskej konoly zubných lekóľov a Slovenskej lekcirnickei komon,

Signatáľi memoľanda si v záujme dosiahnutia stanovených ciel'ov budú:

a. poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie ýkajúce sa ich spolupráce,

b. vzájomne vymieňať skúsenosti a pľíklady vlastnej pľaxe'

c. vzájomne propagovať a podporovať realizované aktivity a projekty,

d. spolupľacovať pri oľganizovaní súvisiacich aktivít, podujatí, ako aj pri pľíprave

realizácie spo l očných pľoj ektov,

e. spolupľacovať s ciel'om zvýšiť spoločenskú pozíciu komôr.

Pre spoločné pľesadzovanie konkrétnej témy sa signatári memoranda dohodli, Že vyvinil

maximálnu snahu o dosiahnutie konsenzu; v prípade Že ku konsenzu nedôjde' signatáľi

beru na vedomie, žekaŽdáz komôr je oprávnená presadzovať individuálne vlastné postoje

azáujmy. Ak ku konsenzu dôjde, signatári sazaväzuju aj pri individuá|nych postupoch

jednot|ivých komôr nekonať v rozpoľe s ýmto konsenzom.

Clánok 4

Spoločné vzťahy s inými subjektmi

Signatári memoľanda rešpektujú existujúce a budúce spolupľáce jednotliqých komôr

s inýmisubjektmi.

Pre spoločnú spoluprácu signatáľov memoranda s ahýmkol'vek iným subjektom platia

ustanovenia šiesteho bodu pľedchádzajúceho článku'

článolĺ 5

Platnostt memoranda

Memoľandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť podpisom všetkých

zúčastnených strán memoranda..

Memorandum je možné ukončiť:

a. vzájomnou písomnou dohodou signatárov memoranda,

b. písomným odstúpením ktoréhokol'vek signatára.

Platnosť akýchkol'vek zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú na základe tohto memoľanda

ostáva odstúpením signatára memoranda nedotknutá.

odstúpenie musí byť vyhotovené v písomnej forme, pričom účinnosť nadobúda dňom jeho

doručenia poslednému zo signatáľov Memoranda.

6.
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Memorandum o spolupráci
Slovenskei lekórskei kontory, Slovenskei kontotl, zubných lekáľov a Slovenskei lekárnickei komory

člĺnok 6

Záverečné ustanovenia

Signatári memoranda sa zaväzvjú, Že akékol'vek informércie zÍskané počas trvania

vzájomnej spolupľáce, o ktoľej sa dotknuté osoby dozvedia v ľámci plnenia svojich úloh v

zmysle tohto memoranda, nebudú ZneuŽívané v prospech dotknutej osoby alebo v prospech

tľetích osôb a nebudú Zverejňované a šírené iným spôsobom, ako v zmysle zákona č.

2lll2OO0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorych

zákonov v znení neskoľších predpisov.

Toto memorandum o spoluprácije možné meniť a dopĺňať písomným dodatkami prijaými

všetkými podpísanými stranami. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov tohto

memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce, môŽe byť formalizovaná

osobitnými dohodami' ktoré môŽu mať v závislosti od povahy veci písomnú alebo ústnu

foľmu.

Signatári memoranda vyhlasujú, Že toto memorandum o spolupráci uzatvorili slobodne

prečítali si ho, jeho obsahu poľozumeli anaznak súhlasu ho podpísali.

Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými stľanami

memoľanda.

Memorandum je vyhotovené v štyľoch ľovnopisoch s platnosťou oľiginálu. z ktoých kaŽdý

signatár obdrŽí jeden ľovnopis a jeden rovnopis bude doručený MinistersNu zdravotníctva.
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Memorandum o spolupráci
Slovenskei lekarskei komorv, Slovenskei kontotl zubných lekárov a Slovenskei lelairnickei komorv

Slovenská lekárska komoľa, MUDľ. Pavel oľavec, pľezident

?
Slovenská komoľa zubných lekáľov, MUDľ. Igoľ Moľavčík, prezident

Slovenská rnická komoľa, PhaľmDr. ondrej Sukel', pľezident

V Bľatislave' 19. októbra2022
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