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  Vybavuje: Mgr. Moravčíková    Trenčín, dňa 19.08.2022 

 

Vec: Vyjadrenie SK MTP k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd 
 

Vážený pán minister, 

 
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) je  samosprávna  stavovská  

organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združuje 20 000 zdravotníckych 

pracovníkov v povolaniach verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna 

hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický 

laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár.  

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združujúca trinásť 

zdravotníckych profesií opätovne vyjadruje sklamanie nad postojom ministra financií 

Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského nad selektovaním 

zdravotníckych pracovníkov. Z medializovaných informácií je zrejmé, že sa predstavitelia 

vlády SR a MZ SR zaoberajú zvyšovaním mzdových nárokov lekárov a sestier. 

SK MTP vyjadruje nespokojnosť s danou situáciu. Aj napriek tomu, že sa opakovane 

snažíme kontaktovať predsedu vlády, ministra financií a ministra zdravotníctva formou 

listov, výziev a tlačových správ naše úsilie je bez odozvy. Neoddeliteľnou súčasťou  

zdravotníckej starostlivosti sú aj zdravotníci v 13-tich ďalších povolaniach združených 

v SK MTP. Pri návrhoch navyšovania miezd sú tieto povolania momentálne akoby  

neviditeľné, čo považujeme za diskriminačné vo vzťahu k príprave legislatívy upravujúcej 

mzdové nároky zdravotníckych pracovníkov.  

 

P.T. 

 

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH  

Minister zdravotníctva 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Limbová 2 

 837 52 Bratislava 37 
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Podľa medializovaných vyjadrení predstaviteľov, ktorí vedú rokovania  o úprave miezd, sú 

nové návrhy v rozpore s avizovaním predošlým vyjadrením Ministerstva financií SR 

a predsedu Vlády SR o navyšovaní miezd pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. 

Základom zdravotnej starostlivosti sú zdravotníci, ktorí celkom oprávnene očakávajú, že Vláda 

Slovenskej republiky a poslanci NR SR splnia sľuby a nájdu sa financie na relevantné zvýšenie 

miezd všetkých zdravotníkov, čo by mohlo viesť k zastabilizovaniu personálu v zdravotníckom 

systéme. 

SK MTP obracia pozornosť na rešpektovanie hlasu v 13-tich zdravotníckych povolaniach a 

neskrýva sklamanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí nečakali zázrak, ale ani to, že budú zo 

zvyšovania mzdových nárokov vyňatí. 

SK MTP vyzýva vládu a MZ SR, aby už konečne na rokovania boli prizvaní zástupcovia  

stavovských  organizácií zastupujúcich zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú neodmysliteľnou 

súčasťou zdravotnej starostlivosti. 

SK MTP navrhuje, aby ZP boli odmeňovaní spoločným a osobitným zákonom s presne 

zadefinovanými podmienkami odmeňovanie nielen v ústavnej starostlivosti. 

 

S úctou 

 

 

 

 _________________________________ 

 Iveta Šluchová 

 prezidentka Slovenskej komory 

 medicínsko-technických pracovníkov 
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