
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze SSVPL SLS 
konanej dňa 16.10.2010 v Žiline, Holiday Inn, kongresová sála Millenium 2 

 
 Prítomných členov na mimoriadnej schôdzi SSVPL SLS  privítala v mene výboru 
MUDr. Zuzana Nedelková. Z ostatných členov výboru boli prítomní: Dr. Cehulová, Dr. 
Jurgová, Dr. Herbaček, Dr. Lipčák, Dr. Marko, Dr. Rutkovský, Dr. Szalai, Dr. Vasiľová. 
Neprítomní neospravedlnení členovia výboru:  Dr. Baník, Dr. Herda, Dr. Pekarovič. 
Vzhľadom na skutočnosť, že na mimoriadnej členskej schôdzi v čase jej zahájenia nebola 
prítomná nadpolovičná väčšina členov odbornej spoločnosti, odložila MUDr. Nedelková 
začiatok členskej schôdze o 30 minút. Po určenom čase bola riadne zahájená 
mimoriadna schôdza SSVPL SLS.   
 Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí: MUDr. Boris Pontes a MUDr. 
Vladimír Hudec.  
 Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: MUDr. Imrich Herbaček a MUDr. Eva 
Jurgová, PhD. 
 Za overovateľov zápisnice z MČS SSVPL SLS  boli navrhnutí: MUDr. Eduard 
Karaba a  MUDr. Viera Zorkovská.   
 Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý: MUDr. Peter Marko, MPH 
 Navrhovaní členovia mandátovej a návrhovej komisie, overovatelia i zapisovateľ  
súhlasili s nomináciami.   O predloženom návrhu hlasovali prítomní členovia 
nasledovne: za: 68 proti:0 zdržal sa:2  Navrhovaní kandidáti boli hlasovaním 
odsúhlasení. Po prečítaní návrhu programu mimoriadnej členskej schôdze sa prihlásil 
MUDr. Marián Landl s požiadavkou na zmenu poradia prejednávaných bodov 
navrhovaného programu, a to konkrétne navrhol ako bod číslo 1 zaradiť riešenie 
súčasnej situácie v odbornej spoločnosti v súvislosti s nedoriešenými voľbami do výboru 
a revíznej komisie SSVPL SLS. O tomto návrhu členská schôdza hlasovala nasledovne: 
za zmenu programu: 4 zdržal sa: 0 proti zmene programu: 66 Návrh MUDr. Landla na 
zmenu programu nebol prijatý. V ďaľšom rokovaní  mimoriadnej schôdze boli 
prejednané tieto body: 
1. Mimoriadna členská schôdza SSVPL SLS trvá na zachovaní výmenných lístkov     
v pôvodnej podobe.  Výsledok hlasovania: za 68 proti:1 zdržal sa:1 Stanovisko 
k výmenným lístkom bolo prijaté. 
2. Mimoriadna členská schôdza podporuje pri obhliadke mŕtvych tiel vytvorenie 
systému „dvojičiek“ medzi 2 lekármi navzájom. Výsledok hlasovania: za:67 proti:0 
zdržal sa:3 Stanovisko k obhliadke mŕtvych tiel bolo prijaté. 
3. Mimoriadna členská schôdza navrhuje skrátenie LSPP do 22:00 hod. a pokračovanie 
rokovaní  o lepšom finančnom ohodnotení lekárov slúžiacich LSPP, ktoré bude spojené      
 s optimalizáciou siete LSPP v SR. Výsledok hlasovania: za: 55 proti: 2 zdržal sa: 11 
 Návrh na skrátenie LSPP do 22:00 hod. bol prijatý  
4.  Mimoriadna členská schôdza navrhuje riešenie starobného dôchodku pre lekárov, 
slúžiacich LSPP, podľa odslúžených rokov v službách LSPP, v podobe alikvótne 
navýšenej čiastky vymeraného starobného dôchodku.  Výsledok hlasovania: za: 66 proti: 
0 zdržal sa: 2  Návrh na požiadavku výsluhového dôchodku bol členskou schôdzou 
odsúhlasený. 
5. Prítomným členom bola premietnutá a prečítaná právna analýza k zdôvodneniu      
      neplatnosti prebehnutých volieb a dôvodov pre zrušenie volieb s uvedením   
      pochybení  MUDr. Marián Landl z Unína navrhol hlasovať o zrušení výsledku volieb    
      do výboru  a revíznej komisie SSVPL SLS, v súlade s predloženou právnou analýzou   
      členskej schôdzi. Zároveň  navrhol vyhlásiť nové voľby a do regulérneho ukončenia   



      volieb s vyhlásením výsledkov navrhol MUDr. Landl poveriť pôvodný výbor SSVPL     
     SLS  prípravou  volieb a vyhlásením nových  volieb výboru a revíznej komisie SSVPL  
     SLS.   Výsledok hlasovania: za: 35 proti:0 zdržal sa:1 Mimoriadna členská schôdza   
     hlasovaním schválila  zrušenie platnosti volieb z 15.5.-16.5.2010 do výboru a revíznej  
     komisie SSVPL SLS . 
  6. MUDr. Vladimír Hudec  z Brezna navrhol do momentu ukončenia volieb     
     a regulérneho odovzdania overenej zápisnice volebnej komisie s vyhlásením   
     výsledkov, aby odbornú spoločnosť zastupoval pôvodný výbor SSVPL SLS  na čele   
     s  prezidentkou MUDr. Zuzanou Nedelkovou.  Výsledok hlasovania: za: 31 proti:0  
     zdržal sa:5  Predložený návrh MUDr. Vladimíra Hudeca  o pokračujúcom mandáte  
     pôvodného  výboru SSVPL SLS bol schválený. 
 
 
 
V Žiline, 16.10.2010 
 
 
 
 
..................................................................         
zapisovateľ  
MUDr. Peter Marko, MPH 
 
 
 
................................................................... 
overovateľ 
MUDr. Eduard Karaba 
 
 
 
................................................................... 
Overovateľ 
MUDr. Viera Zorkovská 


