
 
Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02  Bratislava 

tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301, e-mail:  sekretariat@lekom.sk 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tlačová správa 
 

Reakcia SLK na posledné aktuálne udalosti v zdravotníctve 
 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 

Ministerka Andrea Kalavská v pondelok stiahla z  rokovania NR SR návrh 
zákona o stratifikácii nemocníc. Chápeme, že to neurobila preto, lebo pochopila, že 
návrh zákona nie je dostatočne odborne pripravený, ale preto, lebo vedela, že väčšina 
poslancov, aj vďaka odbornej oponentúre komory a zástupcov lekárov, sa rozhodla 
zákon nepodporiť. Veríme, že sme našou odbornou argumentáciou prispeli 
k pochopeniu, že návrh tohto zákona nie je pripravený na jeho schválenie a uvedenie 
do praxe. Sme i naďalej presvedčení, že hlavným poslaním tohto zákona bolo 
prehĺbenie vplyvu zdravotných poisťovní na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
a ďalšie zníženie vplyvu štátu na organizačnú, personálnu a finančnú podstatu 
verejného zdravotníctva. 

Práve preto by sme chceli verejne poďakovať všetkým poslancom a politickým 
stranám, ktorí neváhali v záujme pacienta, v záujme zachovania ešte ako takej 
dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti uvedený návrh zákona nepodporiť. 

Na druhej strane si uvedomujeme, že niet pochýb, že nadišiel čas od základov 
zrevidovať Zajacovu reformu a dať slovenskému zdravotníctvu novú perspektívu. Sme 
presvedčení, že čiastkové riešenie, akým bol návrh stratifikácie nemocníc, nemajú 
prínos pre pacienta žiadny.   
 Nedávna história nám ukázala, že reformu zdravotníctva v Slovenskej republike 
nie je možné robiť len na základe aktivít politických subjektov a z ich vôle. Aj smutne 
známa Gorila nám ukázala, že o zdravotníctve a obsadzovaní postov v zdravotníctve 
sa nerozhoduje v zákulisí politických orgánov, ale že slovenské zdravotníctvo 
ekonomicky aj personálne ovládla  finančná skupina PENTA. 
  Všetky politické strany dnes deklarujú jedno, že na pacienta sa zabudlo 
a zdravotníctvo riadia výlučne ekonomické záujmy.   

Prečo to všetko spomíname? Sme presvedčení, že reálna a pre občana užitočná 
reforma zdravotníctva nemôže a ani nesmie byť politicky motivovaná, ale musí byť 
výsledkom konsenzu odborníkov, ktorí dlhoročne v zdravotníctve pôsobia a rozumejú 
mu.  
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 A SLK je pripravená sa aktívne, výsostne odborne  podieľať na takejto reforme. 
Sme však presvedčení, že zasahovanie politikov, samozvaných odborníkov na 

zdravotníctvo, nie je možné ďalej akceptovať. 
 Práve v tejto súvislosti nám dovoľte, aby sme sa v krátkosti vrátili k tomu, čo sa 
odohralo 24. októbra 2019 pred budovou NR SR, kde sa uskutočnila spoločná tlačová 
konferencia SLK a LOZ k problematike stratifikácie. Na tlačovú konferenciu sa 
dostavila poslankyňa NR Jana Cigániková, hlavná expertka pre zdravotníctvo 
politickej strany SaS. V tejto súvislosti sa chceme hrubo ohradiť voči jej výroku, ktorý 
tam zaznel. Citujeme: „Keď sa niekde robí málo výkonov, tak to zabíja ľudí“. 
Pacienti  to určite chápu tak, že lekári a zdravotné sestry v malých nemocniciach nie 
sú schopní poskytnúť odbornú zdravotnú starostlivosť a výsledkom ich ťažkej 
každodennej práce nie je pomoc a záchrana ľudského života, ale ako  p. poslankyňa 
Cigániková prezentovala, výsledkom ich práce je, že pacientov zabíjajú.       
 Slovenská lekárska komora považuje výroky poslankyne Cigánikovej nielen za 
nepravdivé, ale aj hrubo urážajúce nielen lekárov, lekársky stav, ale i všetkých 
zdravotníkov pracujúcich v menších nemocniciach. Tiež kategoricky odmietame jej 
výroky v parlamente pri prerokovaní stratifikácie, o politizácii a vazalstve komory   
Treba pripomenúť to, že dnes zdravotníctvo ešte ako tak funguje, a to nielen v malých 
nemocniciach, je len a len zásluhou našich lekárov a ostatných zdravotníkov. 
 Poslankyňa Cigániková svojím správaním  a neodbornosťou je hanbou pre 
zdravotný  výbor i ako expert pre zdravotníctvo v SaS. Preto Slovenská lekárska 
komora vyzýva poslankyňu Národnej rady SR Janu Cigánikovú, aby sa verejne 
ospravedlnila všetkým zdravotníkom i pacientom a aby sa vzhľadom na absenciu 
vzdelania a odbornej praxe k problematike zdravotníctva nevyjadrovala a ak je 
schopná sebareflexie, aby sa vzdala funkcie poslankyne Národnej rady a už 
nekandidovala na túto funkciu v ďalších voľbách. 
 
To by bolo asi to najlepšie, čo by mohla pre slovenské zdravotníctvo urobiť. 
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