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Prvopočiatky: 
Rakúsko-Uhorsko - samosprávne lekárske profesijné 
organizácie ako verejnoprávne inštitúcie, zverený 
dohľad nad výkonom zdravotníckych povolaní 
 
Éra socializmu – prerušenie, od 1992 obnovenie 
činnosti 
 
1992 – povinné členstvo pre lekárov v súkromných 
ambulanciách 
 

2002 – povinné členstvo pre všetkých lekárov v komore 
 
2004 – dodnes dobrovoľné členstvo v komore  
 
porovnanie - iné profesie: architekti, advokáti, 
veterinári – dodnes povinné členstvo v príslušných 
profesijných organizáciách (komora architektov, advokátska komora, 
slovenská veterinárna komora) 
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Vzťah spoločnosti  

k stavovskej organizácii lekárov 

= koncentrovaný vzťah spoločnosti 
k jednotlivým lekárom 

 

narušený vzťah pacient – lekár   
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zavedenie trhového prostredia do zdravotníctva  

 

otvorenie dverí finančným skupinám  

k ovládnutiu zdravotníctva  

 

potreba oslabiť zdravotníckych pracovníkov – lekárov (aktívny 

odpor), minister Zajac 

 

hlavný cieľ - privatizácia zdravotníctva  
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škandalizácia lekárov v médiách 

 
nevyhovujúce legislatívne návrhy  

do NR SR  
znevýhodňujúce lekárov 

 
verejná degradácia lekárskeho stavu  

(registračné pokladne, poplatky, peňažné a nepeňažné 
plnenie, protikorupčné školenie, ...) 
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,,úcta“ spoločnosti k práci ZP =  

,,úcta“ k ich stavovskej organizácii 
 

ignorácia legislatívnych iniciatív komory a         
odborných názorov 

 

ignorácia základných potrieb komory -  finančné 
zabezpečenie výkonu prenesených funkcií štátnej 

správy a samosprávy 
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regulácia prístupu  
k výkonu lekárskeho povolania komorou 

 
dohľad nad výkonom a regulácia výkonu lekárskeho 
povolania komorou vrátane disciplinárnej právomoci 

voči všetkým registrovaným lekárom 
 

oprávnenie prijímať podzákonné  normy s 
platnosťou pre všetkých registrovaných lekárov 

 
financovanie výkonu prenesených úloh štátu štátom 
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komora je verejnoprávna 
korporácia, 

nebola zriadená jednotlivcami,  
ale zákonom  

 
sleduje cieľ verejného záujmu – 

ochrana zdravia – formou  
verejnej kontroly nad výkonom 

lekárskej praxe 
 

povinnosť lekárov registrovať sa  
v komore a podliehať autorite jej 

orgánov, nie je v rozpore s právom 
združovať sa 
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všetci lekári sa majú podriadiť evidencii a regulácii 
prístupu k výkonu lekárskeho povolania komorou  

 

všetci lekári sa musia podriadiť dohľadu nad 
výkonom lekárskeho povolania vykonávaného 

komorou v rátane disciplinárnej právomoci komory  

 

vnútorné predpisy komory musia byť záväzné pre 
všetkých registrovaných lekárov rovnako 

 

štát má prispievať na činnosť komory 
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záujem na živote a zdraví občanov je prvoradým a 
dostatočným dôvodom na existenciu komory a na 
výkon funkcií v súvislosti s reguláciou k prístupu 

povolania lekára 
 

záujem lekárov združovať sa v SLK,  
ktorá vykonáva celý rad činností  

v prospech členov lekárskeho stavu ako celku 
 

nemusíme hovoriť o povinnom členstve,  
hovorme ale o potrebe dosiahnuť rovnosť 

všetkých lekárov pred zákonom 
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  Ďakujem za pozornosť! 

 

 
Marian Kollár, prezident SLK 
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