
15.12.2021 
Tlačová konferencia SLK k aktuálnej epidemiologickej situácii 
Tlačovú správu nájdete TU, celú tlačovú konferenciu si môžete pozrieť na našom webe. 
Fotogalériu nájdete tu: FOTOGALÉRIA 
 
09.11.2021 
SLK sa vyjadrila k aktuálnej pandemickej situácii (9.11.2021) 
Prezídium Slovenskej lekárskej komory na tlačovej konferencii zaujalo aj stanovisko k 
opatreniam, ktoré navrhlo odborné konzílium. 
Tlačovú správu a stanovisko SLK nájdete tu: Konzílium odborníkov - stanovisko  ,  Tlačová 
správa 09.11.2021 
 
2.10.2021 
Brífing nového vedenia SLK a Vyhlásenie XXXVI. Snemu SLK  
Na tlačovej konferencii novozvoleného vedenia SLK sa okrem čerstvo zvoleného prezidenta 
MUDr. Pavla Oravca zúčastnili aj dvaja novozvolení viceprezidenti komory – MUDr. Róbert 
Roland a MUDr. Jaroslav Šimo. Nový prezident SLK novinárom priblížil svoje najbližšie 
plánované kroky, volebný program a na záver prečítal vyhlásenie XXXVI. Snemu SLK, 
ktoré prikladáme TU. Link na tlačovú konferenciu nájdete 
tu: https://www.facebook.com/lekarskakomora/videos/1220856418433710 
 
24.9.2021 
Mimoriadny brífing SLK k aktuálnej situácii v nemocniciach a zdravotníctve  
Na tlačovej konferencii sa zúčastnili prezident Slovenskej lekárskej komory, MUDr. Marian 
Kollár a prezident Regionálnej lekárskej komory Bratislava doc. MUDr. Marián Vician. 
Hovorili o aktuálnej situácii v zdravotníctve, deklarácii Lekárskeho odborového združenia aj o 
Optimalizácii siete nemocníc. 
TLAČOVÚ SPRÁVU nájdete TU. 
  
17.6.2021 
Mimoriadny brífing SLK a ZAP k návrhu zákona k prehliadkam mŕtvych tiel  
Na tlačovej konferencii pred vchodom do parlamentu sa zúčastnili prezident Slovenskej 
lekárskej komory, Marian Kollár, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana 
Dolinková, všeobecná lekárka Soňa Ostrovská a všeobecný lekár Peter Pekarovič. Na brífingu 
jasne zdôvodnili, prečo žiadajú stiahnuť návrh zákona o zrušení organizátorov prehliadok 
mŕtvych tiel a navrátenie tejto služby na plecia ambulantných lekárov. Podľa názoru SLK a ZAP 
by bola prijatím tejto legislatívy ohrozená ambulantná zdravotná starostlivosť pre pacientov. 
TLAČOVÚ SPRÁVU nájdete TU. 
FOTOGALÉRIA 
  
10.6.2021 
SLK sa vyjadrila k návrhu Optimalizácie siete nemocníc a potrebám slovenského 
zdravotníctva  
Na tlačovej konferencii Slovenskej lekárskej komory k téme návrhu Optimalizácie siete 
nemocníc, ktorá sa konala dňa 10.6.2021, sa zúčastnil prezident SLK M. Kollár, člen Prezídia 
SLK M. Vician a člen Rady SLK J. Šimo. 
Tlačovú správu nájdete TU. 
  
6.5.2021 
Lekári a sestry bijú na poplach: Máme už toho dosť! Spoločný mimoriadny brífing SLK, 
LOZ a SKSaPA  

https://lekom.sk/files/2/Media/TS%20aktualna%20epidemiolog.%20situacia%2015.12..pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/73
https://lekom.sk/files/2/Banery/upraven%C3%A9%20-Konz%C3%ADlium%20odborn%C3%ADkov%20-%20november%202021.pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/tlacova%20sprava%209.11.2021-def.pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/tlacova%20sprava%209.11.2021-def.pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/Vyhl%C3%A1senie%20XXXVI.Snemu%20SLK%20s%20logom.pdf
https://www.facebook.com/lekarskakomora/videos/1220856418433710
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2024.9.%20aktualna%20situacia,%20platy-def..pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2017.6.%20prehliadky%20tiel%20SLK,%20ZAP-def.pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/71
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20OSN%20-%20konecna%20pre%20media%2010.6..pdf


Zástupcovia lekárov aj sestier sa vyjadrili k núdzovému stavu, Plánu obnovy aj k tomu, v akom 
personálnom marazme sa naše zdravotníctvo nachádza. Na tlačovej konferencii predložili aj 
svoje požiadavky. 
TLAČOVÚ SPRÁVU nájdete TU! 
  
25.3.2021 
Mimoriadny brífing SLK a LOZ k pandemickým PN pre zdravotníkov 
Prezident SLK MUDr. Marian Kollár, predseda LOZ MUDr. Peter Visolajský a ďalší sa na 
mimoriadnej tlačovej konferencii pred ministerstvom zdravotníctva vyjadrili k chaosu okolo 
pandemických PN-iek a vyzvali kompetentných na okamžitú nápravu. 
Tlačovú správu nájdete TU. 
Fotogaléria 
  
11.3.2021 
SLK: Kontrolovanie lekárov policajtami je demonštrácia hrubej sily, podávame podnet na 
inšpekciu  
Slovenská lekárska komora sa dnes na tlačovej konferencii opätovne vyjadrila ku kontrolám 
všeobecných lekárov policajtami v civile, ku ktorým došlo minulý týždeň na východe Slovenska. 
Keďže to považujeme za demonštráciu hrubej sily, podávame podnet na inšpekčnú službu 
ministerstva vnútra, či bol takýto postup v súlade so zákonom. 
Na tlačovej konferencii boli okrem prezidenta MUDr. Mariana Kollára prítomní aj právny 
zástupca SLK Mgr. Zdenko Seneši, prezident RLK Trnava MUDr. Peter Pekarovič a online bola 
pripojená aj prezidentka RLK Košice MUDr. Valéria Vasiľová. Poslední dvaja menovaní hovorili 
aj o konkrétnych problémoch, s ktorými momentálne všeobecní lekári vo svojich ambulanciách 
zápasia. 
Text tlačovej správy nájdete TU. 
  
2.3.2021 
Brífing SLK o dovoze Sputnika V aj o opatreniach vlády  
Na tlačovej konferencii Slovenskej lekárskej komory sa zúčastnili prezident SLK MUDr. Marian 
Kollár, člen Rady SLK MUDr. Jaroslav Šimo a prezident RLK Trnava MUDr. Peter Pekarovič. 
TLAČOVÚ SPRÁVU správu nájdete TU. 
  
27.1.2021 
Vedenie SLK sa stretlo s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou 
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár, vicezprezidentka Slovenskej 
lekárskej komory MUDr. Zuzana Teremová a viceprezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. 
Jozef Weber sa dňa  27.1.2021 stretli v Prezidentskom paláci s prezidentkou Slovenskej 
republiky Zuzanou Čaputovou. Informácie o výsledku stretnutia prikladáme v tlačovej 
správe TU. 
FOTOGALÉRIA zo stretnutia 
 
  
14.1.2021 
Stretnutie SLK s ministrom zdravotníctva - o čom rokovali 13.1.2020? 
Vedenie Slovenskej lekárskej komory dnes na tlačovej konferencii prezentovalo výsledky 
stretnutia s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.  
Tlačovú správu nájdete TU. 
 

https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%206.5.%20plan%20obnovy%20a%20nudzovy%20stav%20def..pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20k%20pandemickym%20PN%20-%20final-nz.pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/70
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2011.3.%20def%20pdf.pdf
https://lekom.sk/files/2/TS%20sputnik%20a%20opatrenia%202.3.%20def..pdf
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%20stretnutie%20s%20prezidentkou%20def.%20pdf.pdf
https://lekom.sk/galeria/detail/69
https://lekom.sk/files/2/Banery/TS%2014.1.%20def.pdf

