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VEC: Vyjadrenie ZO SLO Vyšné Hágy k aktuálnej situácii vo FNsP Žilina

ZO SLa pri NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy týmto listom vyjadruje svoje stanovisko k aktuálnej
situácii vo FNsP Žilina vzniknutej z dôvodu údajnej racionalizácie a optimalizácie prevádzky
tohto zdravotníckeho zariadenia.

V danom zdravotníckom zariadení dostali 18 lekári výpovede z dôvodu údajnej nadbytočnosti
po tom, čo odmietli podpísať nevýhodné pracovné zmluvy.

Súčasne boli odborové organizácie vo FNsP Žilina riaditel'om tejto nemocnice, MUDr. Štefanom
Volákom, požiadané o súhlas s výpoveďou pre MUDr. Petra Blaška, podpredsedu celoslovenského
výboru LOZ a predsedu lekárskych odborov vo FNsP Žilina, taktiež z dôvodu údajnej
nadbytočnosti.

Výpoveď bola podaná bezprostredne po protestnom zhromaždení žilinských lekárov v rámci
akcie V4 "Chorý zdravotný systém ohrozuje každého" ciel'om ktorého bolo poukázať na
problémy v zdravotníctve v postkomunistických krajinách a žiadať ich riešenie.

Reakciu riaditeľstva danej nemocnice nemôžeme vnímať inak, ako hrubý zásah do základných
práv občanov demokratického štátu, ku ktorým sa Slovenská Republika hrdo hlási, ako v rovine
občianskej tak aj v rovine pracovnoprávnej, a považujeme ju za neakceptovateľná

Žiadame kompetentné orgány o urýchlené riešenie vzniknutej situácie a súčasne o okamžité
stiahnutie všetkých výpovedí lekárom vo FNsP Žilina, tak aby bol obnovený sociálny zmier vo
FNsP Žilina a táto nemocnica mohla aj naďalej poskytovať plnú zdravotnú starostlivosť.

Toto vyhlásenie bolo jednomyseľne odsúhlasené členskou schôdzou ZO SLa konanou dňa
29.11.2012.
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