SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Prezident, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

Denník SME
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

Bratislava, 11.6. 2015

Vec: Žiadosť o uverejnenie opravy
Slovenská lekárska komora so sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 17313317
v súlade s § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) žiada o uverejnenie opravy článku „Lekári ručia za
cudziu pôdu“, ktorý bol uverejnený v Denníku SME, číslo 132, ročník 23 dňa 10.6.2015 na strane
1.
Opravu článku žiadame uverejniť na strane 1 v znení:
„Dňa 10.6.2015 Denník SME, číslo 132, ročník 23 uverejnil na prvej strane článok Lekári
ručia za cudziu pôdu, ktorý obsahuje tieto nepravdivé tvrdenia.
Tvrdenie „Lekári ručia za cudziu pôdu“ je nepravdivé. Pravdou je, že Slovenská lekárska
komora ručí za finančný úver.
Tvrdenie „Komora tvrdí, že všetky pozemky vlastní ona“ je nepravdivé. Pravdou je, že
komora vlastní pozemky v rozlohe tak, ako to schválil snem komory. Je pravdou, že snem komory
najskôr schválil uznesením kúpu pozemkov v obci Veterná Poruba, so stanovením konkrétnych
parciel v celkovej rozlohe 10 000 m 2. Nakoľko podľa zhotovenej štúdie Doškoľovacieho strediska
bolo potrebné zakúpiť iba časti predmetných parciel, snem komory neskorším uznesením
rozhodol iba o kúpe pozemkov o celkovej rozlohe 10 000 m 2 v obci Veterná Poruba bez toho, aby
určil, ktoré konkrétne parcely majú byť zakúpené. Pozemky komora zakúpila v snemom
stanovenej rozlohe a za snemom stanovenú cenu.
Tvrdenie „Komora však zo 17 častí pozemkov vlastní podľa katastra len tri, hoci mala
všetky“ je nepravdivé z dôvodov uvedených vyššie.
Slovenská lekárska komora so sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 17313317
v súlade s § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) žiada o uverejnenie opravy článku „Kollár vzal
protiprávne záruku za úver“, ktorý bol uverejnený v Denníku SME, číslo 132, ročník 23 dňa
10.6.2015 na strane 3.
Opravu článku žiadame uverejniť na strane 3 v znení:
„Dňa 10.6.2015 Denník SME číslo 132, ročník 23 uverejnil na strane 3 článok „Kollár
vzal protiprávne záruku za úver“, ktorý obsahuje tieto nepravdivé tvrdenia:
Tvrdenie „Kollár vzal protiprávne záruku za úver“ je nepravdivé. Pravdou je, že záruku
za úver prevzala Slovenská lekárska komora. Pravdou je, že prezident Slovenskej lekárskej
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komory MUDr. Marián Kollár konal v súlade so zákonom a vnútornými predpismi komory. O
prevzatí záruky rozhodla rada komory a rozhodnutie rady komory následne potvrdil snem
komory. V súlade s § 10 ods. 1 písm. b) Štatútu Slovenskej lekárskej komory, rozhodnutia Rady
komory sú pre prezidenta komory záväzné. Prezident komory MUDr. Marián Kollár pri
uzatvorení ručiteľskej zmluvy realizoval pre neho záväzné rozhodnutie Rady komory, teda konal
plne v súlade s rozhodnutím Rady komory a v súlade so zákonom a vnútornými predpismi
komory.
Tvrdenie „Hlavný organizátor hromadných výpovedí lekárov z roku 2011 Marián Kollár
porušil štatút Slovenskej lekárskej komory, ktorej šéfuje.“ je nepravdivé. Pravdou je, ako sme
odôvodnili vyššie, že MUDr. Marián Kollár, prezident komory, konal plne v súlade so zákonom a
Štatútom komory.
Tvrdenie „Prevzatie záruky musí podľa štatútu najskôr schváliť snem komory. Kollár naň
nečakal a za úver sa v jej mene zaručil na konci leta v roku 2012. Svoje protiprávne konanie si
dal snemom odobriť o dva mesiace neskôr.“ je nepravdivé. Pravdou je, že o prevzatí záruky bola
v súlade s § 56 zákona č. 578/2004 Z.z. oprávnená rozhodnúť rada komory, nakoľko sa nejedná o
otázku, ktorú zákon zveruje na rozhodnutie inému orgánu komory. Je pravdou, že Štatút komory
v § 37 ods. 2 písm. f) stanovuje, že prevzatie záruky podlieha schváleniu snemu komory, avšak
nestanovuje povinnosť predchádzajúceho schválenia. Štatút komory v § 13 ods. 2 rieši situáciu,
keď o veci rozhodne rada komory a následne toto rozhodnutie môže zmeniť alebo zrušiť snem
komory, čo sa však v tomto prípade nestalo, naopak, snem komory rozhodnutie rady komory
svojim uznesením takmer jednomyseľne potvrdil. Ako sme odôvodnili vyššie, MUDr. Kollár
konal v súlade so zákonom a vnútornými predpismi komory, rovnako ako ostatné orgány komory.
V článku sa opakovane uvádzajú rovnaké tvrdenia o nezákonnosti konania prezidenta
komory MUDr. Mariána Kollára, ktoré sú nepravdivé. Redaktor Ján Krempaský zjavne
nepochopil logickú stavbu zákona a štatútu komory a pravidlá ich aplikácie v praxi. Jeho snaha o
škandalizáciu Slovenskej lekárskej komory a predovšetkým jej prezidenta MUDr. Mariána
Kollára ho viedla k záverom, ktoré nemajú pravdivý základ a sú neakceptovateľnou
dezinformáciu vo vzťahu k čitateľom. Slovenská lekárska komora pred uverejnením článku
poskytla redaktorovi vyčerpávajúce informácie, ktoré však v snahe o vyrábanie senzácií zjavne
prehliadol. Rada Slovenskej lekárskej komory a Snem Slovenskej lekárskej komory sa veľmi
dôsledne zaoberali otázkou poskytnutia záruky za bankový úver a rozhodli, že poskytnutie úveru
je v záujme Slovenskej lekárskej komory a výrazne napomôže realizácii projektu doškoľovacieho
strediska, ako aj celkovej koncepcii účelového využitia pozemkov v obci Veterná Poruba.“
Slovenská lekárska komora so sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 17313317
v súlade s § 7 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) žiada o uverejnenie opravy článku „Úver“, ktorý
bol uverejnený v Denníku SME, číslo 132, ročník 23 dňa 10.6.2015 na strane 1.
Opravu článku žiadame uverejniť na strane 1 v znení:
„Tvrdenie „Nech príbeh skúmame spredu či zozadu, Marián Kollár sa spreneveril štatútu,
keď z komory, ktorej predsedá, urobil ručiteľa úveru.“ je nepravdivé. Pravdou je, že MUDr.
Marián Kollár, prezident komory, konal v súlade so zákonom a vnútornými predpismi komory,
ako sme odôvodnili vyššie.
MUDr. Marián Kollár
prezident Slovenskej lekárskej komory
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