




Vážení čitatelia, priatelia, milé kolegyne, kolegovia, 

 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej lekárskej komory sa mi 

dostalo, ako súčasnému prezidentovi, významnej cti prihovoriť sa vám 

prostredníctvom publikácie, ktorú práve držíte v rukách. Dvadsaťpäť rokov 

v živote človeka je dosť na to, aby už mohol zodpovedne pristupovať k 

životu. Štvrťstoročie v činnosti našej organizácie, Slovenskej lekárskej 

komory (ďalej komory), je tiež akýmsi bilančným pohľadom na prácu nás 

lekárov, osobitne na prácu členov Slovenskej lekárskej komory. Každý z vás 

pozná súčasný stav nášho zdravotníctva s chronickým nedostatkom 

finančných zdrojov, s problémami, s ktorými zápasíme už od začiatku 

politických zmien od roku 1989. Málokto sa však zamýšľa nad tým, aká je a 

ako sa zmenila úloha i poslanie lekárov v tomto, peniazmi ovládanom čase. 

Zmena politického systému a spoločenského života po novembri 1989 v 

Československu a po roku 1993 na Slovensku radikálnym spôsobom zmenila 

náš každodenný život, vrátane výkonu povolania a podpísala sa aj na našom 

rezorte. Bezplatná zdravotná starostlivosť sa začala čoraz viac meniť na 

trhové hospodárstvo so všetkými prvkami podnikania, ktoré pozitívne 

pocítili nielen pacienti, ale najmä my lekári a ostatní zdravotnícki 

pracovníci. Otvorili sa brány cezhraničnej spolupráce, k výmene skúseností 

odborníkov, modernej technike, diagnostike, novým liekom a lepšiemu 

technickému vybaveniu zdravotníckych zariadení.  

Príhovor prezidenta SLK 



  Príhovor prezidenta SLK 
Spolu s mnohým dobrým sa do zdravotníctva vkradlo aj veľa neželaných noviniek. Každý minister zdravotníctva 

vtláčal smerovaniu rezortu nielen svoje zámery, ale aj záujmy politickej strany, ktorá ho do funkcie nominovala, 

zosúladené s predstavami záujmových skupín, ktoré za ňou stáli. Od zrušenia povinného členstva v komorách na 

Slovensku nedokázali lekári nájsť svoj bezpečný, jednotný prístav, ktorý by zastrešil celý lekársky stav. 

Oklieštením kompetencií našej najvyššej stavovskej organizácie sa uvoľnili ruky finančným dobrodruhom 

podnikajúcim v zdravotníctve, ako i všetkým tým, ktorí v ňom nevidia humánny rozmer, ale len výhodný biznis. 

Toto správanie si môžu dovoliť len pri nejednote, apatii a bezradnosti lekárskeho stavu. 

Všetci cítime, že ísť ďalej touto cestou je nemožné. Desať rokov sa neúspešne usilujeme o opätovné navrátenie 

povinného členstva, ktoré nám politici zobrali. Poznáme východisko? Je ním predovšetkým hrdý a vážený lekársky 

stav. Mýlia sa všetci tí, ktorí si myslia, že neschválením povinného členstva ho navždy rozdelili. Verím, že osobnú 

potrebu členstva v komore, vyjadrujúcu príslušnosť k lekárskemu stavu, osobnú potrebu spoločne bojovať za naše 

práva a dôstojné postavenie v spoločnosti pochopia všetci naši kolegovia skôr alebo neskôr. 

Slovenská lekárska komora a my lekári musíme v čo najkratšom čase prijať rozhodnutia, ktoré nebudú iba 

formálnymi výzvami, ale neodmietnuteľnými ponukami k spolupráci na zmenách chápania a riadenia zdravotníctva 

v prospech občanov, pacientov, zdravotníckych pracovníkov a nás lekárov. Dôstojné, európsky akceptovateľné 

postavenie Slovenskej lekárskej komory bude v takomto systéme celkom prirodzeným dôsledkom. Nič nie je 

darom z neba, ale vždy výsledkom tvrdej, dôslednej a korektnej práce a vzájomnej spolupráce radových členov a 

funkcionárov komory. Že je doslova minúta pred dvanástou k zásadnej zmene, si uvedomujeme všetci. A kto iný, 

ako Slovenská lekárska komora by mal byť strojcom týchto zásadných zmien? A kto iný, ak nie lekári by mali byť 

iniciátorom týchto zmien? 

 Milá komora, prajem ti do ďalších 25 rokov jednotu, odvahu, rozvahu a úspech. 

Marián Kolár 
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„Verím, že dobrí ľudia nikdy 

skutočne neumrú. Aj keď odídu z 

tohto sveta, to podstatné, čo sme 

na nich milovali, ako úsmev, 

názory, láskavosť, tu zostane 

navždy. Pán prof. MUDr. František 

Makai, DrSc., prvý  Snemom 

volený prezident 

Slovenskej lekárskej komory, 

zanechal za sebou hlbokú stopu, 

na ktorú nikdy nezabudneme.“

 Milan Dragula 

„O profesorovi Pecháňovi platila 

ľudová múdrosť, že dobrého 

veľa nebýva. V ňom však veľa 

dobrého bolo. A veľa statočnosti, 

s ktorou bojoval s mocou, ktorá bola 

presvedčená, že práve 

jej porastú stromy do neba, i s 

ťažkým krížom choroby, ktorá 

ho slovenskej medicíne a nám 

všetkým vzala.“ 

Peter Osuský 
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- Disciplinárna komisia SLK 

- Kontrolný výbor SLK 

- Legislatívny výbor SLK a právne aktivity 

- Zdravotný výbor SLK  

- Sekretariáty SLK a RLK 

- LEKÁR, a.s. – obchodná spoločnosť 

- Nadácia LEKÁR 

- Neinvestičný fond LEKÁR 

- Zväz ambulantných poskytovateľov 

 

 

 




