
14.12.2017 
Systém elektronického zdravotníctva ezdravie – očakávania a realita 
Systém elektronického zdravotníctva sa na Slovensku pripravuje roky. Dva týždne pred jeho 
celoplošným povinným spustením je na mieste otázka, či je pripravený tak, aby mohol 
fungovať vo všetkých ambulanciách, ako stanovuje zákon. 
Odborné i stavovské organizácie lekárov konštatujú, že systém eZdravie na fungovanie vo 
všetkých ambulanciách ani zďaleka pripravený nie je. Situácia je vážna, pretože lekári nesú 
privysoké riziko v podobe sankcií. Zákon totiž vyžaduje povinné pripojenie všetkých ambulancií 
k 1.1.2018 pod hrozbou udelenia pokuty, ktorá vedie k zákazu výkonu lekárskej praxe na 
Slovensku. 
  
Fotogaléria 
Videozáznam 
  

 
10.10.2017 
Dňa 10.10.2017 o 9.30 h sa na pôde Slovenskej lekárskej komory uskutočnila tlačová 
konferencia na tému Môžu skutočne všetci všeobecní lekári splniť navrhovanú zákonnú 
úpravu ordinačných hodín? 
Oznámenie o konaní tlačovej konferencie spolu s tlačovou správou boli v priebehu konania 
tlačovej konferencie doručené aj Výboru NR SR pre zdravotníctvo, so žiadosťou o 
akceptáciu oprávnených požiadaviek SLK pri schvaľovaní novely zákona č. 576/2004 Z. z., 
ktoré je naplánované 10.10.2017 o 13.00 h.“ 
Fotogaléria 
Videozáznam: 
https://www.youtube.com/watch?v=iLokmhet5tk 
https://www.youtube.com/watch?v=_hsWxjyIS5s 
  

 
8.8.2017 
Dňa 8.8.2017 sa na pôde Slovenskej lekárskej komory uskutočnila tlačová konferencia, ktorej 
témou bola odborná reakcia na výstavu BODY THE EXHIBITION a etické a právne otázky 
komerčnej prezentácie mŕtvych ľudských tiel. Tlačovú správu nájdete TU. 
Fotogaléria 
Videoznám:  
https://www.youtube.com/watch?v=PmYIVNO4PYE 
https://www.youtube.com/watch?v=nW7wf_dsnCY&t=6s 
  

 
4.4.2017 
Dňa 4.4.2017 Slovenská lekárska komora usporiadala tlačovú besedu, na ktorej 
predstavila Stanovisko lekárskeho stavu k Návrhu MZ SR ku koncepcii rozvoja a 
výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. 
Bližšie informácie a konkrétne pripomienky nájdete v tlačovej správe. 
- Informácie z tlačovej besedy v médiách: http://vzdravotnictve.sk/novu-unb-by-mal-podla-
lekarskej-komory-prevadzkovat-stat-nie-koncesionar/ 
- Fotogaléria 

 
2.2.2017 
Dňa 2.2.2017 usporiadala Slovenská lekárska komora tlačovú konferenciu z dôvodov, 
ktoré považuje SLK za mimoriadne dôležité. Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému 
našich lekárov, držiteľov licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní 
lekár vo vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného 
dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa začala v roku 2016 od lekárov vymáhať 
nezaplatené odvody a penále z licencie L1A. Odhadom ide o niekoľko stoviek lekárov. Títo 
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lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič podobné, za čo by mali byť potrestaní. 
Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania z inej licencie, ktorú aj využívali ako 
nový podnikateľský subjekt. Naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného 
problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami 
predloženom znení alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ. 
Bližšie informácie o priebehu problematiky licencií L1A vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nájdete 
v tlačovej správe TU. 
- videozáznam - I. časť 
- videozáznam - II. časť 
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