
 
 

 

 
Situácia v zdravotníctve je v súčasnosti už neudržateľná. Na problémy 

v ambulantnom sektore upozorňujeme dlhodobo, v súčasnosti sme sa však 
rozhodli apelovať nielen na kompetentných, ale aj na verejnosť 
prostredníctvom kampane Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov.  

 
Tento stav totiž v plnej miere dopadá na pacientov aj na lekárov a môže 

mať katastrofálne následky. Za najzávažnejšie problémy považujeme: 
 
Rapídny úbytok lekárov a sestier v ambulanciách 
 
Zrušené ambulancie 
 
Vek našich lekárov 
 
 
Žiadame : 
 

 Spravodlivosť v odvodoch do zdravotného poistenia 

Štát prispieva za svojich poistencov (deti, nezamestnaní, dôchodcovia) výrazne 

nižšou sumou ako ekonomicky aktívni občania. Odvodová sadzba pre každého 

z nás z vymeriavacieho základu je 14 %, štát ale prispieva sumou iba 3,2 % (od 

1.7.2019 3,44 %). Žiadame preto zvýšenie na minimálne 5 %, resp. stanovenie 

adekvátnej sumy či mechanizmu jej výpočtu zákonom. 

 Zníženie administratívnej záťaže pre lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti 



Po skončení ordinačných hodín sa venuje lekár administratíve. Za mesiac je to 

množstvo hodín. Žiadame prijatie opatrení, ktorými sa administratívna 

náročnosť zníži. 

 STOP narastajúcim povinnostiam 

V roku 2004 bol prijatý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Obsahoval 25 povinností poskytovateľov. Dnes obsahuje povinností 75! 

Väčšinou majú administratívny charakter a znamenajú neúmerný tlak. Žiadame 

zastavenie tohto trendu a redukciu povinností 

 Zjednodušenie špecializačného vzdelávania 

Za nevyhnutný považujeme efektívny systém špecializačného vzdelávania 

lekárov. Rovnako považujeme za dôležité zmeny v systéme vzdelávania sestier 

 Úhrada zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť v reálnych cenách 

Úhrada za zdravotnú starostlivosť nezodpovedá reálnym cenám zohľadňujúcim 

náklady. Ambulancie sú preto neatraktívne pre mladých lekárov a to je tiež 

jeden z dôvodov, že nemocnice vytvárajú dlh. Zvýšenie platieb za poistencov 

štátu by umožnilo riešiť túto situáciu 

 Vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia 

Zdravotnícke predpisy sú novelizované často aj niekoľkokrát ročne. Lekár nie je 

právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie 
 
PACIENTI AJ LEKÁRI POTREBUJÚ ZLEPŠENIE STAVU ZDRAVOTNÍCTVA. LEN TAK 
PACIENT DOSTANE KVALITNÚ A DOSTUPNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. 
LEKÁRI SA BUDÚ MÔCŤ PLNE SÚSTREDIŤ NA PACIENTA A MLADÍ LEKÁRI A 
SESTRY NEBUDÚ HĽADAŤ UPLATNENIE V ZAHRANIČÍ!  
 

Neriešenie tohto stavu spustilo kolaps ambulantného 
sektora. Vyzývame preto vládu SR, aby urgentne riešila 

kritickú situáciu v ambulanciách 
 

 


