
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI 

 

Stanovy 

I. Základné ustanovenia 

1. Názov občianskeho združenia je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej 

lekárskej spoločnosti, skrátene SSVPL SLS. V anglickej mutácii názov znie The Slovak Society of General 

Practice of The Slovak Medical Association (SkSGP  SkMA).  

2. Predmet činnosti Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej 

spoločnosti (ďalej len SSVPL SLS), vznik a zánik členstva v nej, pôsobnosť a spôsob hospodárenia sú 

vymedzené príslušnými právnymi predpismi a týmito stanovami. 

3. Sídlo SSVPL SLS určuje úradujúci prezident SSVPL SLS. V súčasnosti je sídlo spoločnosti na adrese 

FNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP č. 10, 814 66 Bratislava.  

4. SSVPL SLS  je samostatnou dobrovoľnou neziskovou, politicky nezávislou, odbornou spoločnosťou 

lekárov, ktorej členovia sa aktívne podieľajú na všestrannom získavaní odborných poznatkov lekárskej 

vedy zameranej bezprostredne na medicínsku prax. 

5. SSVPL SLS je riadnym  členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len SLS) ako jej kolektívny 

člen, úzko spolupracuje najmä s jej jednotlivými odbornými spoločnosťami a spolkami lekárov, osobitne 

pri organizovaní vedecko-odborných podujatí. V rámci kolektívneho členstva v SLS, SSVPL SLS: 

       a) dbá, aby jej činnosť samostatného právneho subjektu bola v súlade so stanovami SLS  

       b) volí zo svojej členskej základne delegátov na zjazdy SLS (volebný, výročný, mimoriadny) podľa 

kľúča, stanoveného volebným poriadkom a schváleného na zjazde delegátov 

       c) zúčastňuje sa prostredníctvom svojich delegátov na rokovaní zjazdu delegátov SLS a na voľbe 

orgánov SLS  

       d) navrhuje predsedníctvu SLS návrhy na pocty a ceny pre svojich členov 

       e) platí členský príspevok podľa príspevkového poriadku SLS 

       Ďalšie vzťahy ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z kolektívneho členstva SSVPL  SLS v SLS sú 

upravované v bilaterálnej dohode uzavretej medzi SSVPL SLS a SLS.  

  

II. Ciele združenia 

1. Iniciovať a sprostredkúvať rozširovanie medicínskych vedeckých, diagnostických a liečebných 

poznatkov z domácej a svetovej medicínskej vedy. 

2. Iniciovať, predkladať, publikovať a presadzovať návrhy a stanoviská na otázky súvisiace: 

       a) s odbornosťou a vedeckosťou odboru všeobecného praktického lekárstva 

       b) s uplatňovaním najvhodnejších diagnostických a terapeutických postupov v odbore, s tvorbou 

alebo s aplikáciou štandardných diagnostických a terapeutických postupov v odbore 

       c) s jestvujúcimi a chystanými legislatívnymi normami v zdravotníctve 



       d) s koncepciou odboru, katalogizáciou výkonov odboru, náplňou jednotlivých výkonov a so 

špecializačnou náplňou odboru 

 

       e) s kvalitou poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, účinnosťou súčasných kritérií kvality a s 

navrhovním nových 

       f) s etikou lekárov a zdravotníckych pracovníkov odboru 

3. Umožňovať uplatnenie vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov z praxe členov SSVPL  SLS 

na domácom ale i medzinárodnom poli. 

4. Zabezpečovať prenos najnovších odborných poznatkov medicínskych odborov do praxe cestou 

neinštitucionálneho vzdelávania. 

5. Podporovať publikovanie referátov z odborných podujatí. 

6. Udeľovať svojim členom ceny a pocty. 

7. Spolupracovať na čo najširšom základe (ústredné a regionálne štátne orgány, odborné spoločnosti, 

občianske združenia, pacientske organizácie) na realizácii celospoločenských preventívnych programov 

a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby 

ochorení. 

 

 

 

III. Náplň činnosti 

1. Organizovanie neinštitucionálneho vzdelávania lekárov, šírenie informácií pre členov o najnovších 

poznatkoch, zameraných osobitne na reálnu medicínsku prax. 

2. Podporovanie publikačnej a prednáškovej aktivity členov odmeňovaním najlepších odborných prác. 

3. Pestovanie úcty k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom. Z príležitosti životných jubileí 

oceňovať verejne členov SSVPL SLS, ktorí sa osobitne zaslúžili o SSVPL SLS a o rozvoj odboru 

(bronzová, strieborná a zlatá plaketa SSVPL SLS). 

4. Podporovanie publikovania článkov s problematikou všeobecného praktického lekárstva a informácií o 

odborných konferenciách, rovnako správy o činnosti prezídia SSVPL SLS a o činnosti regionálnych 

sekcii. 

5. Budovanie a rozvíjanie partnerských kontaktov a spolupráce so spolkami lekárov Slovenskej lekárskej 

spoločnosti a odbornými spoločnosťami v jej rámci, alebo mimo neho. 

6. Budovanie a rozvíjanie partnerských kontaktov a spolupráce s odbornými spoločnosťami všeobecného 

praktického a rodinného lekárstva európskych aj mimoeurópskych štátov. 

Spoločnosť pomáha odborne a materiálne členom, aby sa mohli zúčastniť odborných akcií lekárskych 

spoločností rovnakého a podobného zamerania v zahraničí výmenou alebo inou vhodnou formou. 

Prednosť majú členovia, ktorí zaisťovali odborný, ekonomický a organizačný úspech domácich akcií, 

resp. ktorí na zahraničných podujatiach aktívne vystúpia s referátmi odporúčanými vedením SSVPL SLS. 

7. Na účely uvedené v článku II. SSVPL  SLS usporadúva odborné vedecké podujatia (konferencie, 

kongresy, sympóziá) s domácou i medzinárodnou účasťou. 



 

 

IV. Členstvo  

1. Členstvo v SSVPL  SLS je dobrovoľné. Členom SSVPL SLS sa môže stať každý lekár, ktorý má o toto 

členstvo záujem a ktorý sa prihlási ku práci v odbornej spoločnosti v jej sídle alebo prostredníctvom 

regionálnej sekcie odbornej spoločnosti a je prijatý Výborom SSVPL SLS za člena. Členom odbornej 

spoločnosti sa môže stať aj študent medicíny. Podmienky vzniku členstva sa vzťahujú na študenta 

medicíny primerane. 

 

2. Čestné členstvo SSVPL  SLS sa môže udeliť za mimoriadne zásluhy o rozvoj SSVPL  SLS alebo 

lekárskej vedy. Udeľuje ho Členská schôdzka SSVPL SLS. 

3. Člen SSVPL  SLS je súčasne členom regionálnej sekcie v mieste bydliska, pokiaľ je zriadená. 

   

                                                                       V. Práva a povinnosti členov 

Členovia SSVPL SLS majú tieto práva a povinnosti: 

1. dodržiavať stanovy SSVPL SLS, získavať a rozvíjať nové odborné poznatky, 

2. zúčastňovať sa podľa svojich možností aktívne aj pasívne na činnosti SSVPL  SLS a jej regionálnych 

sekcií (prednášky, diskusie, publikácie v odbornej lekárskej tlači a pod.), 

 

3. voliť a byť volenými do orgánov odbornej spoločnosti a jej regionálnych sekcií, 

 

4. v prípade aktívneho zapájania sa do činnosti SSVPL SLS , aktívnej účasti, reprezentácie SSVPL 

SLS na domácich alebo zahraničných odborných podujatiach, žiadať o finančný príspevok na náklady 

spojené s účasťou na odborných podujatiach, o výške ktorého rozhoduje Výbor SSVPL SLS so zreteľom 

na aktuálne finančné možnosti SSVPL SLS a mieru zapájania člena do činnosti SSVPL SLS, 

 

5. uchádzať sa o ceny SSVPL SLS a dostať v odôvodnených prípadoch čestné členstvo a plaketu, 

 

6. platiť členské príspevky v stanovenej výške, v termíne a spôsobom ustanoveným Členskou schôdzkou 

SSVPL SLS, členský príspevok oprávňuje na členstvo v odbornej spoločnosti aj v regionálnej sekcii, 

pokiaľ je zriadená, 

 

7. členovia, ktorí majú prerušený výkon povolania a nepracujúci dôchodcovia a študenti majú povinnosť 

platiť členské príspevky v polovičnej výške, 

 

8. presadzovať záujem SSVPL SLS  na  zjednotení všeobecných praktických lekárov pri budovaní 

odboru, 

 

9. nepoškodzovať meno a dobrú povesť spoločnosti. 

 

VI. Vznik a zánik členstva 

1. O prijatí za člena rozhoduje Výbor SSVPL SLS, registráciu robí Sekretariát  SLS alebo poverený člen 

Výboru SSVPL SLS. Členstvo začína dňom schválenia prihlášky Výborom SSVPL SLS. 

2. Čestné členstvo SSVPL SLS a vyznamenania iného druhu navrhuje Výbor SSVPL, SLS, prípadne 

Výbory regionálnych sekcií, udeľuje ich Členská schôdzka SSVPL SLS.  

 

3. Členstvo v SSVPL SLS zaniká: 



       a) smrťou člena,  

       b) písomným vyhlásením o vystúpení doručeným Výboru SSVPL SLS,  

       c) zrušením členstva ak je člen v omeškaní s platením členského príspevku viac ako jeden rok, napriek 

písomnej výzve na zaplatenie doručenej minimálne 30 dní pred rozhodnutím o zrušení členstva, 

 

       d)vylúčením pre osobitne vážne porušenie stanov SSVPL SLS. 

4. O zrušení členstva a o vylúčení rozhoduje Výbor SSVPL SLS. 

5. Cudzím štátnym príslušníkom, ktorí sa osobitne zaslúžili o rozvoj SSVPL SLS, môže Členská schôdzka 

SSVPL SLS udeliť čestné členstvo SSVPL SLS. 

 

VII. Organizačná štruktúra združenia 

1. Organizačné jednotky SSVPL SLS sú regionálne sekcie SSVPL SLS pracujúce v stanovených 

územných regiónoch. Regionálne sekcie zriaďuje Výbor SSVPL SLS. Regionálne sekcie nemajú 

samostatnú právnu subjektivitu. 

  

                                                                      VIII. Orgány združenia 

1. Orgánmi odbornej spoločnosti sú: Členská schôdzka SSVPL SLS, Výbor SSVPL  SLS a Revízna 

komisia SSVPL SLS.  

2. Sekretariát SSVPL SLS je pomocným orgánom, ktorý zriaďuje Výbor SSVPL SLS a ktorý vykonáva 

organizačnú, plánovaciu, administratívno-technickú a finančno-hospodársku agendu. Je podriadený 

Prezidentovi, Vedeckému sekretárovi a Viceprezidentom SSVPL  SLS. 

 

3. Orgánmi regionálnych sekcií SSVPL SLS sú Členská schôdzka regionálnej sekcie, Výbor regionálnej 

sekcie a Revízor.  

  

                                                                         IX. Členská schôdzka  

1. Členská schôdzka SSVPL  SLS je najvyšším orgánom spoločnosti, tvoria ju všetci členovia odbornej 

spoločnosti. Rozhoduje formou uznesenia. Do pôsobnosti Členskej schôdzky SSVPL SLS patrí: 

       a) hodnotiť vykonanú prácu SSVPL SLS za uplynulé funkčné obdobie, 

       b) prijímať zásadné smernice pre ďalšie zameranie činnosti SSVPL SLS, 

       c) schvaľovať stanovy a ich zmeny 

       d) voliť Výbor SSVPL  SLS a Revíznu komisiu SSVPL SLS  

       e) voliť dlhoročných zaslúžilých funkcionárov SSVPL  SLS za čestných členov Výboru SSVPL 

SLS alebo čestných funkcionárov Výboru SSVPL SLS. 

       f) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení odbornej spoločnosti a o zlúčení s iným 

občianskym združením  

       g) rozhodovanie o použití zvyšného majetku odbornej spoločnosti v prípade jej zániku 



2. Do pôsobnosti Členskej schôdzky regionálnej sekcie patrí: 

 

       a)voliť Výbor regionálnej sekcie a Revízora a voliť dlhoročných zaslúžilých funkcionárov Výboru 

regionálnej sekcie za čestných členov Výboru regionálnej sekcie 

       b)hodnotiť vykonanú prácu v rámci regiónu 

       c)prijímať zásadné smernice pre ďalšie zameranie činnosti SSVPL SLS v regióne 

3. Členskú schôdzku SSVPL SLS zvoláva Prezident podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. 

Prezident zvolá zhromaždenie vždy, ak to navrhne najmenej jedna tretina všetkých členov odbornej 

spoločnosti. Termín a miesto konania členskej schôdzky musí byť oznámené všetkým členom odbornej 

spoločnosti písomnou formou najmenej 10 dní vopred. 

4. Členská schôdzka SSVPL SLS je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu na Členskú schôdzku SSVPL  SLS nedostaví nadpolovičná 

väčšina všetkých členov odbornej spoločnosti, začiatok jej konania sa odkladá najmenej o jednu hodinu. 

Takáto odložená členská schôdzka je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov. 

Na prijatie uznesenia Členskej schôdzky SSVPL  SLS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov odbornej spoločnosti. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých prítomných členov je 

potrebná na rozhodnutie o: 

 

       a) zmene stanov, 

       b) dobrovoľnom rozpustení združenia, 

       c) zlúčení s iným združením, 

       e) určení právneho nástupcu združenia pri dobrovoľnom rozpustení združenia. 

5. Členovia odbornej spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Členskej schôdzky SSVPL 

SLS korešpondenčným spôsobom. Návrh uznesenia (volebné lístky a podobne) spolu s lehotou na 

vyjadrenie zašle členom SSVPL SLS Prezident, alebo iní poverení členovia Výboru SSVPL SLS, na 

základe uznesenia Výboru SSVPL SLS, najmenej 1 mesiac pred lehotou na vyjadrenie. Členovia zašlú 

svoje vyjadrenie písomne, akceptujú sa ešte poštové obálky s dátumom poštovej pečiatky zhodným s 

lehotou na vyjadrenie.  Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny zúčastnených 

členov odbornej spoločnosti. Prezident alebo Výbor SSVPL SLS  informujú členov o výsledkoch 

hlasovania prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, prostredníctvom odbornej tlače 

alebo priamym písomným stykom. 

 

6.Členská schôdzka volí Výbor SSVPL SLS a Revíznu komisiu SSVPL SLS. Voľby sa konajú tajne. 

Kandidátnu listinu a volebné lístky schvaľuje Výbor SSVPL SLS. Do Výboru SSVPL SLS a do Revíznej 

komisie SSVPL SLS sú zaradení  kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. Ostatní kandidáti sú v 

poradí podľa počtu získaných hlasov považovaní za náhradníkov. 

7.Na Členskú schôdzku regionálnej sekcie sa primerane vzťahujú ustanovenia o Členskej schôdzke 

SSVPL SLS. 

X. Výbor 

1.Výbor SSVPL SLS je výkonným orgánom odbornej spoločnosti. Funkčné obdobie Výboru SSVPL 

SLS sú štyri roky. Členovia Výboru SSVPL  SLS môžu byť znovuzvolení. Počet členov Výboru SSVPL 

SLS sa riadi počtom členov odbornej spoločnosti, a to tak, že na každých 100 členov sa volí jeden člen 

Výboru SSVPL SLS.   

2. Členovia Výboru SSVPL SLS si volia Prezidenta, Vedeckého sekretára a Viceprezidenta, v prípade 

potreby aj ďalších funkcionárov.Prezident zastupuje SSVPL SLS navonok a koná v jej mene. Vo 

svojej neprítomnosti, Prezident poverí svojím zastupovaním Vedeckého sekretára alebo Viceprezidenta. 

Prezident, alebo Výbor SSVPL SLS na základe uznesenia môžu  písomne poveriť členov Výboru alebo aj 

iných členov SSVPL SLS  na vykonanie konkrétnych úkonov. Právne úkony, ktorých hodnota presahuje 

50.000,- Sk je Prezident oprávnený vykonávať iba spoločne s Vedeckým sekretárom alebo s povereným 

Viceprezidentom.  

 

3.Výbor SSVPL SLS sa schádza podľa plánu a potreby.Výbor SSVPL SLS  je uznášaniaschopný, ak je 



prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta. Výbor SSVPL SLS môže 

hlasovať aj s využitím internetového elektronického spojenia napríklad vytvorením diskusného fóra na 

internetovej stránke, pomocou elektronickej pošty alebo internetovej videokonferencie. Podrobnosti 

hlasovania  elektronickou formou ( návrh uznesenia, lehoty na vyjadrenie, určenie prístupových hesiel 

a podobne) upravuje prezident alebo člen výboru ním poverený a rozošle ich členom výboru v písomnej 

podobe alebo elektronickou poštou. Výbor SSVPL SLS informuje členov o svojej činnosti 

prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, prostredníctvom odbornej tlače, alebo 

priamym písomným stykom. 

 

4.V prípade, že člen Výboru SSVPL SLS zomrie, alebo sa písomne vzdá funkcie z iných dôvodov, na jeho 

miesto nastupuje náhradník. V prípade, že člen Výboru SSVPL SLS je nečinný, to znamená, že napriek 

opakovaným písomným výzvam Výboru SSVPL SLS  sa nezúčastňuje na jeho práci, môže sa výbor 

uzniesť na jeho nahradení náhradníkom.  

5. Ako pomocné orgány pre zabezpečovanie svojich úloh si Výbor SSVPL  SLS môže ustanoviť pracovné 

skupiny, ktorým určuje pracovnú náplň a vedie ich činnosť. 

6. Na Výbor regionálnej sekcie sa primerane vzťahujú ustanovenia o Výbore SSVPL SLS, ak tieto stanovy 

neustanovujú inak. Počet členov Výboru regionálnej sekcie sa riadi počtom členom regionálnej sekcie a to 

tak, že na každých 20 členov sa volí jeden člen Výboru SSVPL SLS. Prezident, Viceprezident a Vedecký 

sekretár regionálnej sekcie nemôžu konať v mene SSVPL SLS.  

XI. Revízne orgány 

1. Revízna komisia SSVPL SLS je trojčlenný nezávislý orgán volený Členskou schôdzkou SSVPL SLS. Jej 

funkčné obdobie je štvorročné. Zodpovedá za kontrolu dodržiavania stanov SSVPL SLS, práv členov 

SSVPL SLS a hospodárenia SSVPL SLS. Člen Revíznej komisie SSVPL SLS nemôže byť zároveň členom 

Výboru SSVPL SLS a nemôže vykonávať inú funkciu v združení. 

2. Ustanovenia o Revíznej komisii SSVPL SLS sa primerane vzťahujú aj na Revízora, pokiaľ tieto stanovy 

neustanovujú inak.  

XII. Hospodárenie 

Základným zdrojom prostriedkov na financovanie činnosti SSVPL SLS sú členské príspevky, dotácie, 

granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok 

odbornej spoločnosti môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej 

činnosti. Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s 

podobnými cieľmi. Môže tiež udeľovať štipendiá na podporu výskumnej činnosti v rámci cieľov 

združenia. 

 

XIII. Uplatňovanie návrhov a pripomienok 

1.Každý člen SSVPL  SLS má právo uplatniť svoje návrhy a pripomienky na činnosť SSVPL SLS  buď 

písomne alebo ústne pri Členských schôdzkach. 

2.Orgán, ktorého sa podnet týka je povinný sa ním zodpovedne zaoberať a po prešetrení prijať k nemu 

zodpovedajúce stanovisko a do 3 mesiacov o ňom písomne informovať podávateľa. 

  

XIV. Zánik SSVPL 

1. SSVPL  SLS zaniká rozhodnutím Členskej schôdzky SSVPL SLS o dobrovoľnom rozpustení združenia, 

alebo rozhodnutím Členskej schôdzky SSVPL  SLS o zlúčení odbornej spoločnosti s iným združením. 

SSVPL SLS sa môže zlúčiť iba so združením zriadeným na podobný účel, ktorého účelom nie je 

dosahovanie zisku. Pri zániku SSVPL SLS  dobrovoľným rozpustením prechádza jej majetok na 

právneho nástupcu, ktorým môže byť iba 





  

 

 

 

 

 

Príloha k stanovám Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti 

(SSVPL SLS) –  

– logo spoločnosti SSVPL SLS: 

 

 

 



Dodatok č. 1
....-.

';"ta C'/,
~\)\ vo, ~~ .~<:)

k stanovám občianskeho združenia Slovenská spoločnosť všeobec fijJo ra 'ekt}~
• ~ I \.o

lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, registrovaného Ministe o ra S .
pod č. VVS/1-900/90-11564 I~~ I :~)

úl .•:).'(:.. v
''l~ 0..(:'

Na základe rozhodnutia Členskej schôdze SSVPL SLS zo dňa 25. apríla 20 . [.. \ álené
následovné zmeny stanov občianskeho združenia:

Článok l. sa dopÍňa o bod 6 takto:

,,6. SSVPL SLS podporuje myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizacte
(WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. "

Článok l. sa dopÍňa o bod 7 takto:

,,7. SSVPL SLS zastupuje svojich členov pri presadzovaní spravodlivých podmienok
v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, ako aj v iných vzťahoch a s inými za
účelom skvalitnenia podmienok výkonu všeobecného praktického lekárstva. "

Článok II. sa dopÍňa o bod 8 takto:

,,8. Presadzovať spravodlivé zmluvné podmienky pre členov SSVP L SLS vo vzťahocli so
zdravotnými poisťovňami a inými partnermi za účelom skvalitnenia podmienok výkonu
všeobecného praktického lekárstva. "

Článok III. sa dopÍňa o bod 8 takto:

,,8. Podávanie písomných a ústnych návrhov, pripomienok, stanovísk a vyjadrení zmluvným
ako aj nezmluvným partnerom (napríklad zdravotným po isťovniam, Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).
Účasť na príslušných rokovaniach a prípravách na tieto rokovania. Týmto nie je dotknuté
právo členov SSVP L SLS rozhodovať o uzavretí či neuzavretí zmluvy o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti s konkrétnou zdravotnou poisťovňou. "

:,nlsterstvo vnútra Slovenskej repubJfkY
d:na stanov vzatá na v.dom/e

/7Y gtf#~

-a/
JUDr. Ol'ga PGlkOVA
riiJditelka odboru '0 eCI 81

vnutorns] spr dVy







Dodatok č. 3

k stanovám občianskeho združenia Slovenská spoločnost' všeobecného praktického
lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, registrovaného Ministerstvom vnútra SR

pod č. VVS/l-900/90-11564

Na základe rozhodnutia Členskej schôdze SSVPL SLS zo dňa 23.októbra2010 boli
schválené nasledovné zmeny stanov občianskeho združenia:

Článok X. bod 3. sa mení nasledovne::

Vypúšťa sa text:
"Výbor SSVPL SLS je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov,"
Tento text sa nahrádza nasledovným znením:

" Výbor je uznášania schopný pri osobnej účasti polovice členov. Hlasovať môže len fyzicky
prítomný člen výboru ( s výnimkou elektronického hlasovania). "

Mi istar v vnútra SR
sekc P YIlY, Op/a Q a 22

826 86ZaJJfali 'A '!l;29
- 23-

!té.úA:-!
JUDr. Oľga PLíšN'.KKOVÁ

riaditerka odboru všeobecnej
vnútornej správy



Dodatok č. 4

k stanovám občianskeho združenia Slovenská spoločnost' všeobecného praktického
lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, registrovaného Ministerstvom vnútra SR

pod Č. VVS/1-900/90-11564 en
a základe rozhodnutia Mimoriadnej členskej schôdze SSVPL SLS zo dňa 23.10.2010 sa

mení sídlo občianskeho združenia

z Kukučínova 21, 920 O1 Piešťany
na Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava.

~. .). .talf
Člslo I _Wfll, ~t7jfb-IIJ ef- Y

~/'

JtJDr. orga ~O\i\
riadi/efka odooru VS"ooecnej

vnúlornej spravy
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