
22.12.2020 
Mimoriadny brífing SLK a SLS – výzva občanom, lekárom, aj ministrovi zdravotníctva 
Na dnešnej mimoriadnej tlačovej konferencii sa prezident Slovenskej lekárskej 
komory, MUDr.Marian Kollár, prezident Regionálnej lekárskej komory Bratislava a člen Rady 
SLK, doc. MUDr. Marián Vician, a prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., prvý viceprezident 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, vyjadrili k aktuálnej krízovej situácii v našich nemocniciach v 
súvislosti s pandémiou koronavírusu. Obrátili sa na nej aj s výzvou na občanov, lekárov a 
ministra zdravotníctva. 
Text tlačovej správy prikladáme TU. 
  
24.11.2020 
Mimoriadny brífing zástupcov zdravotníckych organizácií pred NR SR 
Pred budovou slovenského parlamentu sa dnes stretli zástupcovia najväčších zdravotníckych 
organizácií, aby sa spoločne vyjadrili k aktuálnej situácii v zdravotníctve aj v súvislosti s 
rozpočtom pre rok 2021. 
TLAČOVÚ SPRÁVU správu nájdete TU. 
  
28.10.2020 
SLK vyzvala vládu, aby ešte raz zvážila celoplošné testovanie  
Slovenská lekárska komora sa dnes na mimoriadnom brífingu vyjadrila k plánovanému 
plošnému testovaniu. Tlačovú správu nájdete TU. 
VIDEOZÁZNAM 
  
19.10.2020 
SLK o celoplošnom testovaní: Malo by byť dobrovoľné a premiér by sa nemal občanom 
vyhrážať!  
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár sa na dnešnom mimoriadnom 
brífingu vyjadril k plánovanému celoplošnému testovaniu obyvateľstva na COVID-19. 
Spomenul množstvo otázok, ktoré sa v tejto súvislosti vynárajú a na ktoré zatiaľ nezazneli 
žiadne odpovede.  
TLAČOVÚ SPRÁVU nájdete TU. 
FOTOGALÉRIA 
  
16.10.2020 
Mimoriadny brífing SLK k povolávaniu ambulantných lekárov  
TLAČOVÁ SPRÁVA 
  
18.8.2020 
Tlačová konferencia SLK - Slovenská lekárska komora žiada verejné ospravedlnenie od 
premiéra 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
  
29.4.2020 
Tlačová konferencia SLK - ,,Bez riadneho financovania naše ambulancie a nemocnice 
koronakrízu neprežijú" (29.4.2020) 

• TLAČOVÁ SPRÁVA - Tlačová konferencia SLK - Bez riadneho financovania naše 
ambulancie a nemocnice koronakrízu neprežijú  

• VIDEOZÁZNAM - Tlačová konferencia SLK - Bez riadneho financovania naše 
ambulancie a nemocnice koronakrízu neprežijú  

• FOTOGALÉRIA - Tlačová konferencia SLK - Bez riadneho financovania naše 
ambulancie a nemocnice koronakrízu neprežijú  

  
4.3.2020 
Pripravenosť slovenských lekárov na koronavírus 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2022.12.%20def.pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20def.%2024.11..pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2028.10.%20def..pdf
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspravy.rtvs%2Fvideos%2F830669434371956%2F&show_text=0&width=560
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20testovanie%20skratena%2019.10.%202020.pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/68
http://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20povolanie%20ambul.%20lekarov.pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20odmeny%2018.8.%202020%20-%20konecna.pdf
https://lekom.sk/files/2/Media/Tlacova_sprava_Bez_riadneho_financovania_nase_ambulancie_a_nemocnice_koronakrizu_nepreziju_29_4_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sv2_FNthj1Q&feature=youtu.be
https://lekom.sk/galeria/detail/66
https://lekom.sk/files/2/Media/tlacova%20sprava%20koronavirus%204.3.%20konecna%20verzia.pdf


VIDEOZÁZNAM z tlačovej konferencie najdete TU: Lekárska komora bije na poplach kvôli 
chýbajúcim ochranným prostriedkom 
FOTOGALÉRIA 
  
11.2.2020 
TLAČOVÁ SPRÁVA SLK a SLK po konaní odbornej zdravotícvkej konferencie SPOLOČNE 
A ODBORNE ZA PACIENTA 
FOTOGALÉRIA 
 

https://youtu.be/gu8L3pqq-oM
https://youtu.be/gu8L3pqq-oM
https://lekom.sk/galeria/detail/64
https://lekom.sk/files/2/Media/TS%20po%20konferencii%20def.pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/61

