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TLAČOVÁ SPRÁVA  
Slovenskej lekárskej komory 

k aktuálnej situácii v zdravotníctve 
a nepodpísaným zmluvám medzi VŠZP a spoločnosťami 

zabezpečujúcimi laboratórnu diagnostiku 
 

 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
Slovenská lekárska komora s veľkým znepokojením vníma aktuálne dianie v slovenskom 
zdravotníctve. Napriek opakovaným výzvam na riešenie dlhodobých a množiacich sa 
problémov sme dnes, žiaľ, svedkami stavu, ktorý nastal v dôsledku nezáujmu o hľadanie 
riešení zo strany tých, ktorí majú osud nášho zdravotníctva v rukách. Udalosti posledných dní 
nasvedčujú tomu, že nás všetkých – lekárov aj pacientov – čaká horúce leto 2019.  
 
Od 1. júla 2019 hrozí štrajk malých a stredných nemocníc združených v Asociácii nemocníc 
Slovenska. Hoci ambulantní lekári začiatkom roka zažehnali – na úkor svojho vlastného dlhu 
– ohrozenie poskytovania ambulantnej starostlivosti, ani po niekoľkomesačných rokovaniach 
so VŠZP nedošlo k dohode. Reálne tak znovu môžeme hovoriť o hroziacom hazarde so 
zdravím našich pacientov.   
 
Aktuálne najvypuklejším problémom je od 1. júna 2019 situácia ohľadom nepodpísaných 
zmlúv medzi VŠZP a spoločnosťami, zabezpečujúcimi laboratórnu diagnostiku. Ide 
o spoločnosti, ktoré majú viac ako trojštvrtinový podiel na trhu. Táto situácia je len a len 
dôsledkom divokej privatizácie v našom zdravotníctve. Laboratóriá, a nielen tie, sme vďaka 
Zajacovej reforme v roku 2004 dali do súkromných rúk a teraz žneme, čo sme zasiali. 
Koncové nemocnice stratili dosah na laboratóriá. Všade vo svete robia pritom najdôležitejšie 
laboratórne diagnostiky štátne laboratóriá, ktoré sú zároveň centrom a garantom ďalšieho 
výskumu. U nás sú v rukách súkromníkov, ktorí vám negarantujú to, čo je povinný 
garantovať štát – teda komplexnú, ústavou zaručenú zdravotnú starostlivosť.  
 
Môže mať pacient po takýchto informáciách vôbec ešte pocit, že mu najvyšší zákon štátu 
garantuje ochranu zdravia a bezplatnú zdravotnú starostlivosť?  
 
Pani ministerka zdravotníctva neustále vyzýva na sociálny zmier a odmieta, aby niekto bral 
pacientov za rukojemníkov. Nielen Slovenská lekárska komora sa však pýta – kto tu berie 
pacientov za rukojemníkov?  
 
Sú to ambulantní lekári, ktorí napriek podfinancovaniu a oprávneným požiadavkám 
nepretržite stoja pri svojich pacientoch? 
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Alebo sú to nemocnice, ktoré z platieb od zdravotných poisťovní nevedia poskytnúť lekárom 
a sestrám štátom garantované sociálne balíčky?  
 
Kto iní ako lekári a sestry zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov?  
 
Naozaj ministerstvo zdravotníctva ani vláda SR nevidia, že zdravotníctvo je v tomto štáte na 
kolenách? Chýba nám takmer 3000 lekárov a štát si naozaj myslí, že krokmi, aké robí, dokáže 
presvedčiť mladých lekárov, aby tu zostali a pracovali?  
 
Slovenská lekárska komora preto vyzýva pani ministerku zdravotníctva SR Andreu Kalavskú, 
i vládu SR, aby konečne začali riešiť súčasnú alarmujúcu situáciu v slovenskom 
zdravotníctve. Rovnako vyzývame na okamžité realizovanie takých opatrení, ktorými nebude 
brať tento štát v prvom rade pacientov ako rukojemníkov.  
 
Slovenská lekárska komora súhlasí s plánom ministerstva zdravotníctva vytvoriť štátne 
spoločné vyšetrovanie a laboratórne zložky vo všetkých štátnych nemocniciach, ktoré podľa 
nášho názoru mali byť vybudované už dávno. Kým však k tomu nepríde, treba prijať také 
opatrenia a riešenia, aby bola zabezpečená starostlivosť všetkým občanom bez obmedzení.  
 
V opačnom prípade môžeme zase len konštatovať, že žijeme v štáte, v ktorom sa naši občania 
právom obávajú o ochranu svojho zdravia. Slovenské zdravotníctvo sa totiž naďalej bude 
nachádzať v stave, keď pacienti nemajú žiadne garancie, že budú ošetrení u svojho 
ambulantného lekára alebo v nemocnici, a či im vôbec bude mať kto poskytnúť zdravotnú 
starostlivosť.  
 
 
 
 
Bratislava, 4. júna 2019              Slovenská lekárska komora  


