
Príhovor prezidenta SLK

Príhovor k všeobecným lekárom novozvoleného
prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás oslovil z titulu môjho zvolenia za prezi-
denta SLK. S povzbudením, ale i pokorou beriem to , že mi bola daná
dôvera stáť na čele rozhodujúcej stavovskej organizácie v zdravot-
níctve. Chcem poďakovať všetkým a zároveň Vás ale aj ubezpečiť, že
obhajoba a presadzovanie oprávnených nárokov celého lekárskeho
stavu ostáva i naďalej mojou prioritou. 

Verím, že dôveru, ktorú som dostal nesklamem a spoločnými silami
nielen všetkých orgánov SLK, ale s prispením aj všetkých Vás lekárov
napomôžeme k riešeniu problémov súvisiacich s podfinancovaním ce-
lého zdravotného systému. Vrátane zlepšenia pracovných podmienok
a ohodnotenia práce nás lekárov a to na všetkých úrovniach.

Ak by som sa Vás ale teraz opýtal, čo je potrebné pre slovenského lekára urobiť ihneď, tak drvivá väčšina z vás by odpo-
vedala asi nasledovne: „Zlepšiť ohodnotenie jeho práce!“ A toto je práve ten dôvod, prečo Vás všetkých chcem osloviť
a poprosiť o pomoc a spoluprácu. 

Uplatnením zákona o minimálnych platových nárokoch sestier sa veľká časť našich ambulancií ocitla v nezávideniahodnej
situácii, keď po navýšení platov sestrám neostáva veľa peňazí na udržanie kladného hospodárskeho výsledku našich ambu-
lancií. Naopak, ak sa v krátkej dobe nestane nič, čo zlepší naše príjmy, niektoré ambulancie sa budú musieť zavrieť. A to určite
nechce ani nikto z nás, ani z pacientov! 

Aj posledný Snem SLK podporil to, pre čo sa lekárska komora rozhodla už dávnejšie. Musíme tie zvýšené náklady, ktoré
nám vznikli akceptovaním zákona o odmeňovaní sestier, dostať od zdravotných poisťovní a to podpísaním primera-
ných a pre nás výhodných zmlúv. Kolegovia, ruku na srdce. Kto z nás si sám vie vyjednať so zdravotnou poisťovňou takú
zmluvu, ktorá by pokryla v ambulanciách uvedené zvýšené náklady, do ktorých treba ale započítať i zvýšenie platu lekára,
ktorý riadi a je zodpovedný za celý chod ambulancie? Odpoveď by bola jednoduchá: asi nikto. Ale keď sa dáme všetci do-
kopy, tak nás a naše požiadavky budú musieť akceptovať i poisťovne! Ale ako to spraviť? Odpoveď je jednoduchá. Pa-
mätáte si ešte výpovede lekárov z jesene minulého roku, pred ktorými musela kapitulovať nielen vtedajšia premiérka, ale
i celý parlament a prezident SR? Verím, že áno! A určite si ešte spomínate na to, akú podporu ste aj vy dávali týmto lekárom,
ktorí bojovali nielen za svoje platy a zrušenie transformácie nemocníc na a.s. ale aj za pozdvihnutie celého nášho lekárskeho
stavu! A to sa nám aj podarilo. 
Teraz sú ale na rade súkromní lekári. Aj my musíme dokázať, že sa za seba vieme postaviť a vieme si obhájiť a presadiť naše
oprávnené požiadavky. Postaviť sa všetci za jedného a jeden za všetkých. A našimi výpoveďami budú hroziť podpísané
mandátne zmluvy s SLK. My sa nemôžeme sami za seba postaviť, ale máme tu organizáciu, ktorá sa za nás postaví. Je ňou
Slovenská lekárska komora. SLK začala už zbierať dávnejšie tieto mandátne zmluvy, pomocou ktorých Vás bude zastupovať
pri vyjednávaniach s poisťovňami. Stále ich ale nemáme dostatok na to, aby sme si mohli klásť také podmienky, ktoré budeme
vedieť aj presadiť. A to je rádovo aspoň 20% navýšenie platieb od poisťovní. Ale my chceme byť úspešní a Slovenská le-
kárska komora spraví všetko, aby už v najbližšom období dosiahla toľko Vami podpísaných mandátnych zmlúv, aby
naše vyjednávania skončili úspešne! 

Ja, ako nový prezident SLK, nechcem ostať pri tejto iniciatíve bokom a rozhodol som sa prejsť celé Slovensko a zavítať do
každej Regionálnej lekárskej komory a osobným kontaktom, napriamo informovať a presvedčovať lekárov o potrebe tohto
nášho spoločného kroku, ktorý ako jediný môže byť úspešný! Bude to určite ďalší dôležitý krok nielen pri zlepšovaní spolo-
čenského postavenia lekára a celého lekárskeho stavu, ale i zvyšovaní spoločenského postavenia a vplyvu komory ako takej. 

Aj touto akciou musíme ukázať, že voči novému personálnemu obsadeniu ministerstva i zdravotných poisťovní vieme
byť nielen silným a rovnocenným partnerom, ale i prirodzenou autoritou. 

Táto akcia mandátnych zmlúv nie je o jednotlivcoch, ale o nás všetkých, a po voľbách do orgánov SLK sa nebojím toho,
že by sme spolu neboli úspešní.

A čo sa mňa týka, tak Vám môžem sľúbiť jedno. Som odhodlaný postaviť sa ako za všetkých, tak za každého jedného
lekára zvlášť. Chcem vyjadriť presvedčenie, že toto moje vyjadrenie, ale zároveň i prosba neostane len v rovine prečítaného
listu, ale že všetci spoločne pochopíme význam i potrebu spoločných akcií, ktorou určite je podpísanie mandátnej zmluvy
s SLK na zastupovanie, za účelom úspešného vyjednávania so zdravotnými poisťovňami.

S úctou
Marian Kollár
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