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Stavovské komory kritizujú, že z dobrej myšlienky ostal len návrh na papieri a prázdne slová. 

Pred rokom vláda schválila jednorazové odškodnenie pre pozostalých po zdravotníkoch, ktorí 
zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení v práci. Rodinám mala byť vyplatená suma 58 712,30 
eura. Odškodnenie sa podľa návrhu zákona malo vyplácať aj spätne. Povedal to Eduard Heger, v 
tom čase minister financií a zastupujúci minister zdravotníctva po odstúpení Mareka Krajčího. 

Podľa Hegera cieľom návrhu bolo ukázať, že si štát cení zdravotníkov v prvej línii. „Sú to ľudia, 
ktorí sú najvystavovanejší riziku, a niektorí za to, žiaľ, zaplatili aj životom,“ povedal pred rokom. 
Zámer 

Odškodnenie pozostalých by malo slúžiť na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie najbližšej 
rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zomretého. 

Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti 
zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia. Malo by ísť o tých zdravotníkov, 

ktorí poskytovali alebo zabezpečovali zdravotnú starostlivosť na území Slovenska, poskytovali 
ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a tiež o lekárov vykonávajúcich pitvu, 
prehliadajúcich lekárov, vodičov záchrannej a dopravnej zdravotnej služby. 
Rok ticha 

Návrh zákona bol síce 17. marca 2021 vládou schválený, no v parlamente ho zastavili a vrátili 
ministerstvu na dopracovanie pre obavy z možného zneužívania. Odvtedy je okolo tejto témy ticho. 

„Takýto návrh je, samozrejme, v gescii ministerstva zdravotníctva. Ak bude predložený, predseda 
vlády Eduard Heger ho podporí,“ tlmočí dnes názor premiéra jeho hovorkyňa Ľubica Janíková. 
Ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje údaje. „Odborníci na 

ministerstve zdravotníctva aktuálne spolupracujú s Inštitútom zdravotných analýz, ktorý 

vyhodnocuje dáta o počte zdravotníckych pracovníkov, ktorí zomreli v súvislosti s ochorením 
COVID-19. V priebehu tohto týždňa je k predmetnej otázke plánované stretnutie,“ informovala v 
pondelok 14. marca hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. 
Kritika 

Stavovské komory rok nečinnosti kritizujú. 

„Slovenská lekárska komora vníma veľmi negatívne skutočnosť, že doteraz nebola v NR SR 
prijatá právna úprava, ktorá by umožnila rýchle a jednoduché odškodnenie príbuzných 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí zomreli na covid v súvislosti s výkonom povolania,“ vyjadrila 
stanovisko lekárskej komory jej hovorkyňa Nancy Závodská. 
Komora je podľa jej slov rozčarovaná tým, že zdravotníckym pracovníkom, ktorí pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti riskovali život a, žiaľ, v záujme ochrany života a zdravia iných covidu 
podľahli, ako aj ich príbuzným, nebola dosiaľ poskytnutá satisfakcia formou jednorazového 
odškodnenia. 

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov tvrdí, že z pôvodne dobrej myšlienky ostal len 
návrh na papieri a prázdne slová poslancov parlamentu. „Kto iný spravil pre túto krajinu v čase 
COVID-19 viac ako zdravotníci v nemocniciach, na záchrankách a v ambulanciách? V inej slušnej 
krajine by zdravotníci, ktorí podľahli v prvej línii, dostali štátne vyznamenanie,“ hovorí jej prezident 
František Majerský. 

Podľa neho by finančná kompenzácia mohla rodinám aspoň čiastočne pomôcť vyrovnať sa so 
stratou otcov a živiteľov. Majerský zdôrazňuje, že ide o niekoľko desiatok kolegov, teda nie o stovky 
či tisícky záchranárov, a opatrenie by ani nebolo zneužité, ani by nezruinovalo štátny rozpočet. 
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„Po smrti kolegu záchranára z východného Slovenska, otca dvoch synov, významnú časť 
navrhovanej sumy dobrovoľne vyzbierali pre jeho rodinu obyčajní ľudia. Dávame to pánom 
poslancom za príklad, že niekedy stačí spraviť skutočne málo,“ dodal F. Majerský. 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatovala, že štát sa k rodinám zdravotníkov 
obrátil chrbtom. „Tak, ako sa macošsky správa ku všetkým zdravotníkom. Táto téma ako mnohé, 
ktoré sa týkajú podpory zdravotníkov, ostala časom zabudnutá či prekrytá inými témami, ako sú 
pandémia či aktuálne prebiehajúci konflikt na Ukrajine,“ uviedol riaditeľ komory PhDr. Lukáš Kober, 
PhD., MPH. 

 


