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Vážený pan 

MUDr. Marian Kollár 

Prezident 

Slovenská lakárska komora 

Račianska 42/A 

831 02  Bratislava  

Slovenská republika 

V Praze dne 17. 5. 2013  

Č. j. : 228/2013 

 

 

 

Vážený pane prezidente. 

 

Představenstvo České lékařské komory se na svém zasedání dne 17.5.2013 

zabývalo návrhem poslance MUDr. Jozefa Valockého, který považujeme za útok na 

základní lidská práva a svobody slovenských lékařů. Nebezpečnost a 

nedemokratičnost návrhu vyplývá na povrch v souvislosti se skutečností, že Vláda 

Slovenské republiky v minulosti zneužila vyhlášení tzv. krizového stavu k pokusu 

potlačit oprávněné protesty lékařů ve slovenských nemocnicích.  

Česká lékařská komora tímto vyjadřuje svoji plnou podporu a solidaritu svým 

slovenským kolegům. Představenstvo ČLK v souvislosti s návrhem poslance MUDr. 

Jozefa Valockého přijalo jednomyslně toto usnesení: 

 

Návrh omezující demokratické svobody zaručené tak jako ostatním občanům i 

lékařům je v rozporu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zrušení nucené 

práce č. 105 z roku 1957.  

Cílem návrhu není vyřešit problém nedostatku lékařů v nemocnicích na 

Slovensku, který je objektivním následkem neuspokojivých pracovních a 

platových podmínek, cílem je potrestání účastníků protestní akce z roku 2011 a 

zastrašení lékařů, aby si již pro příště nedovolili hájit svá práva garantovaná 

Ústavou Slovenské republiky.  

Přijetí návrhu by zásadním způsobem poškodilo pověst Slovenské republiky jako 

demokratického státu a vedlo by patrně k odchodu dalších slovenských lékařů do 
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emigrace. Nedostatek lékařů ohrožující kvalitu, dostupnost a bezpečnost 

zdravotní péče na Slovensku by se tak ještě prohloubil. 

 

 

 

Vážený pane prezidente, 

 

dovoluji si Vás informovat, že jsem o stanovisku České lékařské komory 

informoval předsedu Slovenské vlády pana Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc., ministryni 

zdravotnictví paní JUDr. Zuzanu Zvolenskou i pana poslance MUDr. Jozefa 

Valockého a požádal jsem je o odmítnutí či ještě lépe stažení daného 

nedemokratického návrhu z projednávání. Kopie těchto dopisů Vám přikládám pro 

Vaše potřebu. 

 

S kolegiálním pozdravem  

  

 

 

 

                                                                MUDr. Milan Kubek 

                                                      Prezident České lékařské komory 


