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     Tlačová správa  
 

 Stretnutie vedenia SLK s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou  

 

 

 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

Radi by sme vás na tejto tlačovej konferencii informovali o našom dnešnom 

stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Na úvod mi dovoľte povedať, 

že si veľmi ceníme postoj pani prezidentky, že prijala a vypočula zástupcov 

SLK. Vnímame to ako akt ocenenia náročnej práce všetkých lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov, ktorí v zápase s globálnym nepriateľom 

prinášajú aj tie najvyššie osobné obete.  Česť ich pamiatke! 

Všetkým nám je jasné, že doba, ktorú žijeme, je nesmierne ťažká a kladie veľké 

nároky na nás všetkých, najmä však na zdravotníkov. Veľmi si vážime podporu 

pani prezidentky, ktorú zdravotníkom, odborníkom a ľuďom v prvej línii 

deklarovala.  

 

Slovenská lekárska komora bojuje za požiadavky lekárov dlhodobo. Dnes si 

však oveľa viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, že nastal čas, keď treba 

pre zdravotníkov a celé slovenské zdravotníctvo naozaj urobiť zásadné 

zmeny. A je potrebné urobiť ich rýchlo a najmä - správne.  

 

Naši zdravotníci sú vyčerpaní a na pokraji svojich síl. Infekcia koronavírusom sa 

ale nevyhýba ani im. Bohužiaľ, mnohí mu už dokonca aj podľahli. Aj preto 

Slovenská lekárska komora predstavila pani prezidentke svoje už dávnejšie 

ohlasované požiadavky týkajúce sa preplácania 100% PN-iek či 

odškodnenia zdravotníkov, ktorí utrpeli vážne poškodenie zdravia, alebo na 

COVID-19 zomreli. Na stretnutí sme zopakovali, že je to to minimum, čo môže 

štát pre ľudí v prvej línii urobiť. Táto požiadavka nemôže byť o politike, ale 

o prioritách. Pevne veríme, že v najbližších dňoch sa ministerstvu 

zdravotníctva podarí pretaviť naše požiadavky do legislatívneho návrhu.  

 

Všetkým nám je však zároveň jasné, že po skončení pandémie nás čaká ďalší 

obrovský problém. Personálne zemetrasenie. Reálne totiž hrozí, a signály sú 

čoraz častejšie, že množstvo lekárov i sestier sa chystá zo slovenského 

zdravotníctva odísť. Našou úlohou číslo jeden teda bude udržať ich doma 

a pri pacientovi. Boj o zdravotníkov sa totiž rozbehol v celej Európskej únii. 

 

  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA 
    PREZIDENT, Račianska 42/A, 831 02  Bratislava 
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Pandémia COVID-19 v plnej nahote ukázala, akí potrební sú lekári a ostatný 

zdravotnícky personál, a tak sa každá krajina bude snažiť udržať a získať pre 

seba čo najviac a čo najlepších zdravotníkov. V tichosti začal v Európe boj 

o personálnu stabilizáciu zdravotníckych systémov. Okolité krajiny už aktivity 

začali. ČO robíme my? Slovensko si nemôže dovoliť prísť o špičkových 

odborníkov, o lekárov, sestry a iných. Čím ich môžeme presvedčiť?  A, žiaľ, 

jedinou odpoveďou na otázku AKO?, je výrazne zlepšiť ich pracovné 

a finančné podmienky. Nové nemocnice tak skoro mať postavené nebudeme a 

tak ich môžeme naozaj presvedčiť len tým, že ich dokážeme adekvátne finančne 

oceniť.  

 

Ak sme dokázali nájsť 200-250 eur denne pre zdravotníckych pracovníkov na 

testovanie, naozaj nedokážeme nájsť dostatok financií na adekvátne ohodnotenie 

lekárov aj v “bežnej” praxi? Sme presvedčení, že určite áno. Personálna 

stabilizácia by mala byť alfou a omegou plánovanej reformy nášho 

zdravotníctva.  

 

Slovenská lekárska komora má vyše 20-ročné skúsenosti so zmenami, ktoré 

sľubovali viaceré vlády a ich politici. Žiadna z nich však nepriniesla želaný 

efekt a pozitívne zmeny pre pacientov a zdravotníkov.  

S pani prezidentkou sme sa zhodli, že nastal čas, aby sme sa konečne pustili do 

odbornej reformy, ktorá bude apolitická a ktorá tak bude garantovať, že 

pripravované zmeny sa nebudú meniť s príchodom každej novej politickej 

garnitúry. Slovenská lekárska komora má pripravené kapacity, odborníkov, aj 

koncepciu reformy slovenského zdravotníctva, ktorá bude v prospech pacienta i 

zdravotníkov. Sme pripravení takúto reformu odborne zastrešiť, a zároveň 

prevziať za ňu aj zodpovednosť.   

 

Pani prezidentku sme informovali aj o základných pilieroch týchto zásadných 

zmien.                             

Naše zdravotníctvo musí byť: 

1. Konkurencieschopné  voči okolitým krajinám  

2. Personálne stabilizované 

3. Systém zdravotnej starostlivosti kvalitnejší a efektívnejší 

4. Zdravotnícki pracovníci a pacienti spokojnejší 

 

MUDr. Marian Kollár, prezident SLK                27.1.2021 

 

  


