
 
 

 

Rokovanie zástupcov SLK v Prezidentskom paláci 
 

17. apríla 2015 vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky JUDr. Ján Šoth 

v Prezidentskom paláci prijal zástupcov Slovenskej lekárskej komory (SLK) - prezidenta SLK 

MUDr. Mariána Kollára, . člena Prezídia a Rady SLK doc. MUDr. Mariána Viciana, CSc. a 

a JUDr. Ondreja Škodlera z Advokátskej kancelárie Škodler & Partners, s.r.o. 

 

Témou ich spoločnej diskusie bola nedávno schválená novela zákona č. 577/2004 Z. z. 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, 

známa ako „novela o poplatkoch“ a s tým súvisiaca potreba dofinancovania poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. Diskutovalo sa aj o diskriminačnom postavení zdravotníckych 

pracovníkov z pohľadu Slovenskej lekárskej komory v porovnaní s inými povolaniami v 

slovenskom národnom hospodárstve pri zdaňovaní plnení od fyzických a právnických osôb na 

účely sústavného vzdelávania a tiež o potrebe zabezpečenia rovnakých práv a povinností  

členov aj nečlenov, registrovaných v stavovských organizáciách v zdravotníctve v zákone č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 

najmä vo vzťahu k etike a kvalite výkonu zdravotníckeho povolania. Účastníci tiež rokovali 

o pripravovanom projekte novej nemocnice v Bratislave z dielne Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ako aj o budovaní systému centier integrovanej zdravotnej starostlivosti 

a s tým spojených rizikách, ktoré Slovenská lekárska komora vníma ako zástupca odborných 

záujmov lekárov vykonávajúcich činnosť na Slovensku.  

 

Osobitná pozornosť bola venovaná systému prípravy právnych predpisov, ktorý neumožňuje 

stavovským organizáciám účinne vstúpiť do prípravy zdravotníckej legislatívy v čase jej 

tvorby, v dôsledku čoho sa pripravujú a prijímajú úpravy zamerané na prospech určitých 

skupín, ale nie v záujme pacientov a lekárov.  

 

Na záver prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kollár poďakoval za prijatie 

v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a požiadal vedúceho kancelárie prezidenta 

Slovenskej republiky o sprostredkovanie pozvania prezidenta Slovenskej republiky Andreja 

Kisku na snem Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa bude konať v septembri v Košiciach. 

 

 

V Bratislave, 20. 4. 2015 

 

   

 

 


