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Vážený pán
MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH
Minister zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Vážený pán Minister,

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov so znepokojením prijala informáciu o
rokovaní Ministra zdravotníctva SR výlučne so zástupcami stavu lekárov a stavu sestier t.j. SK
SaPA, SLK, LOZ a OZ SaPA, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.05.2021 a jeho témou bola zmena
zákona upravujúceho minimálne mzdové nároky.
Dovoľte mi, v mene Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov združujúcej
trinásť zdravotníckych profesií, obrátiť Vašu pozornosť na absenciu – z nášho pohľadu –
akceptovateľného dôvodu, pre ktorý Ministerstvo zdravotníctva považovalo za dostačujúce o
zvýšení miezd, s Vašou osobnou účasťou, rokovať iba s úzkou skupinou zdravotníckych
povolaní. Prístup Ministerstva zakladá naše dôvodné obavy, že iné zdravotnícke povolania ako
lekár a sestra, nepovažuje Ministerstvo zdravotníctva za rovnocenného partnera pre osobné
rokovanie s účasťou Ministra.
Menom mojich kolegýň a kolegov, vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v iných profesiách
ako sestra a lekár, si Vás dovoľujem požiadať o nápravu diskrepancie v prístupe Ministerstva
k osobným rokovaniam na tému mzdového ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov v
rovnako nezastupiteľných profesiách ako sú lekár a sestra. Nazdávam sa, že Váš zásah môže
zabrániť budovaniu dojmu, že aj z Vášho pohľadu sú v slovenskom zdravotníctve dôležité
profesie a potom tie dôležitejšie profesie, s ktorými sa stretávate osobne.
Vážený pán Minister,
Pre úplnosť musím uviesť, že na základe rokovaní s Odborom ošetrovateľstva a iných zdravotníckych
profesií naša Komora vypracovala a podrobne odôvodnila zmenu zákona upravujúceho minimálne
mzdové nároky vrátane navrhnutých koeficientov so zohľadnením rokov odbornej praxe. Myslím, že
osobné rokovanie s Vami posunie tieto práce do fázy legislatívneho návrhu Vlády SR, pretože podklady
sme doručili ešte vo februári 2021.
Dovoľujem si poukázať aj na medializované výroky čelných predstaviteľov štátu, vrátane Prezidentky
SR, ktoré verbalizovali vôľu zvyšovať mzdy všetkým profesiám zdravotníckych pracovníkov. Táto verejne
prezentovaná snaha je v rozpore s postupom Ministerstva, ktoré nekoná vo vzťahu k príprave legislatívy
upravujúcej mzdové nároky alebo koná podľa akejsi selekcie, ktorá nie je voči zdravotníckym profesiám
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spravodlivá. Zdravotníci skutočne citlivo vnímajú, ak sa Minister osobne stretne so zástupcami sestier
a lekárov a pri iných povolaniach osobné stretnutie opomenie.

Na základe vyššie uvedeného mi dovoľte navrhnúť, aby – zvlášť - pri takej citlivej novele
zákona, Ministerstvo pozvalo na rokovanie s Vašou osobnou účasťou všetky stavovské
organizácie v zdravotníctve.
Na záver si Vás dovoľujem informovať, že aj pre zachovanie rovnováhy, bude táto písomnosť prístupná
na stránkach Slovenskej komory medicínsko-zdravotníckych pracovníkov.

S úctou
Iveta Šluchová
prezidentka SK MTP
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