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VEC: Pripomienky k materiálu Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 - 2019
1
  

 

 

Vážený pán minister, 

 

dovoľujeme si oznámiť, že k predmetnému materiálu nelegislatívnej povahy uplatňujeme 

nasledovnú pripomienku k Aktivite č. 2 pod nadpisom „Oblasť zdravotnej starostlivosti“ na 

strane 15:  

 

Navrhujeme jej doterajšie znenie „Podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  

zamerané na odstraňovanie predsudkov voči LGBTI, o ľudských právach LGBTI, o sexuálnej 

orientácii a rodovej identite.“  

 

nahradiť novým znením „Podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zamerané na 

využívanie novej metodiky postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým 

osobám a intersexuálnym osobám ako aj na vypracovávanie lekárskych posudkov, ktoré tvoria 

podmienku administratívneho prepisu rodu v zdravotníckej praxi.“ 

 

Pripomienka je zásadná. 

 

Odôvodnenie: Návrh Aktivity č. 2 akoby vychádza z predpokladu, že zdravotnícki pracovníci 

na Slovensku majú voči LGBTI predsudky, pričom nie sú v materiáli citované žiadne 

relevantné zisťovania (prieskum, výskum), o ktoré by bolo možné tento predpoklad oprieť.  

 

Na druhej strane sú však k dispozícii spoľahlivé informácie a Slovenská lekárska komora na 

to už dlhodobo opakovane upozorňuje,  že štát nijako finančne neprispieva na sústavné 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a keď má štát záujem, aby sa novo vytvárané 

štandardy pre diagnostiku a liečbu dostávali prostredníctvom sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov priebežne do praxe, mal by štát toto vzdelávanie podporovať.  

 

                                                           

1) https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1  
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Keďže podľa znenia Aktivity č. 1 uvedenej v návrhu materiálu pod nadpisom Oblasť 

zdravotnej starostlivosti na strane 14 by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky malo 

najneskôr do 31. decembra 2019 „Vypracovať novú metodiku postupov pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám a intersexuálnym osobám ako aj na 

vypracovávanie lekárskych posudkov, ktoré tvoria podmienku administratívneho prepisu 

rodu....“ navrhuje sa preto v užšej väzbe na znenie Aktivity č. 1 preformulovať Aktivitu č. 2 

v tom zmysle, že MZ SR bude podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zamerané 

na využívanie novej metodiky v praxi. 

 

 

S pozdravom 

 

 

        MUDr. Marián Kollár 

       prezident Slovenskej lekárskej komory 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia zdravia 


