
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva 
Slovenskej lekárskej spoločnosti – SSVPL SLS 

Vážené kolegyne, kolegovia,
hoci už prežívame prvé dni roku 2012, rada by som sa vrátila k zhodnoteniu toho minulého. Prvotný zámer napísať
krátky príhovor, vzhľadom na množstvo dôležitých udalostí, nevyšiel. Takže som to rozdelila na prehľadné tematické
bloky, aby každý našiel to, čo ho zaujíma.

Členské príspevky za rok 2012
Vzhľadom na situáciu, kedy nám SLS zadržiava finančné prostriedky z členských poplatkov za rok 2011, čím porušuje

našu spoločnú zmluvu o spolupráci, výbor SSVPL SLS na základe mandátu členskej schôdze rozhodol, že členské 
príspevky od roku 2012 si budeme vyberať samostatne. Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás požiadať o poukázanie 
členského príspevku vo výške 20,00 € za rok 2012 priamo na účet SSVPL SLS vedený vo Volksbank Slovensko a.s., č.ú: 
4 001 173 809/ 3100. Ako účtovný doklad poslúži tento list spolu s dokladom o úhrade (ústrižok zloženky, výpis
z účtu).

*ak nepoznáte svoje ID číslo z preukazu uveďte ako variabilný symbol dátum narodenia v tvare RRMMDD. 

Úsilie na poli legislatívy
Predchádzajúci rok nám priniesol nie veľmi potešujúce udalosti, ale aj niekoľko dobrých zmien. Výbor sa usiloval

byť v centre diania a reagovať na požiadavky pri riešení problémov týkajúcich sa našej práce. Avšak komunikácia a spo-
lupráca s kompetentnými bola a je mimoriadne náročná. Zákony z dielne MZ SR situáciu v primárnej zdravotnej staro-
stlivosti nezlepšili, naopak vniesli do nej ďalšie nekoncepčné normy a viaceré fungujúce oblasti doslovne zablokovali –
zrušenie základnej funkcie PZS „gatekeepingu“, nekoncepčnú vyhlášku o atestácii špecialistov v odbore všeobecné le-
kárstvo, zákon o lieku priniesol nič neriešiacu generickú preskripciu a navzájom sa vylučujúce ustanovenia o očkovaní,
zostáva nedoriešenie LSPP. Ku všetkým týmto otázkam sme za našu odbornú spoločnosť vyjadrili odmietavé odborne
zdôvodnené stanovisko a žiadali MZ SR o ďalšie rokovania. Začiatkom decembra sme zorganizovali stretnutie všetkých
zainteresovaných odborných spoločností a odborných sekcií SLK a vydali sme spoločné vyhlásenie k zablokovaniu oč-
kovania novou legislatívou od 1.12.2011. Naším tlakom, ku ktorému sa pridala aj komora lekárnikov (SLeK) sme donútili
MZ SR urýchlene vypracovať vyhlášku, ktorá umožní od 1.2.2012 dodávku vakcín priamo do ambulancií VL od veľkodi-
stribútorov s uplatnením obchodnej prirážky k cene vakcíny poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri účtovaní oč-
kovania zdravotnej poisťovni. Žiadali sme návrat k doterajšej bezproblémovej praxi pri očkovaní. Komu bude
vyhovovať nový spôsob, ktorý presunie obchod s vakcínami z lekární do ambulancií? Môže priniesť malé navý-
šenie platieb za očkovanie ale zaťaží nás finančným rizikom a zložitou administratívou. Naďalej zostane aj mož-
nosť požiadať poisťovne o dodanie vakcín pre ich poistencov. Rokovania k tejto problematike nás čakajú už
začiatkom roka.

V onkologickej prevencii sme podporili prim. MUDr. Rudolfa Hrčku a podarilo sa od 1/2012 dohodnúť zmeny vo vy-
kazovaní a úhrade OK testu, tak ako to je v novej zmluve s VšZP.

ALIANCIA VLD
V oblasti zastupovania našich ekonomických záujmov sme presadili vznik ALIANCIE VLD. Jej plnú funkčnosť rozhodne

podporujeme. Už krátke fungovanie prináša svoje ovocie. Naša stratégia JEDNY SPOLOČNÉ POŽIADAVKY, JEDEN SPO-
LOČNÝ ROKOVACÍ TÍM dosiahla prvé úspechy. Tlakom spojených mandátov Zdravity a SLK sa dosiahlo pri rokovaniach
s VšZP, že na obdobie 1.1.- 31.3.2012 sa celoplošne zvyšuje kapitácia VL o 3,5%, a pre mandatárov SLK a Zdravity o 7 %.
A na obdobie od 1.4. 2012 sa rokuje o nových zmluvách. Z uvedenej situácie vidieť, že naši zástupcovia v organizáciách
nespia, konajú a prichádzajú aj výsledky, tak ako v LOZ. 

Vážení nemandanti VLD, zobuďte sa už konečne a podporte svojich kolegov. Dajte mandát na vyjednávanie
s poisťovňami ALIANCII VLD! Prikladáme mandátnu zmluvu SLK, alebo odporúčame podpísať mandát Zdravite. Je naj-
vyšší čas konečne sa zjednotiť a žiadať spoločne splnenie našich oprávnených požiadaviek. Stretnite sa v regió-
noch, poraďte sa a získajte, presvedčte faktami váhajúcich kolegov. Potrebný je každý mandát.

Názov poplatku Suma € Číslo účtu Variabilný 
symbol

Špecifický 
symbol

Konštantný 
symbol

Členské SSVPL SLS 2012 20,- 4 001 173 809/ 3100 ID číslo člena 
z preukazu * 2012 0308
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Ako sa stať mandatárom SLK? Je potrebné doplniť a podpísať v dvoch výtlačkoch mandátnu zmluvu SLK a ďalej
doplniť svojimi údajmi a podpísať v troch výtlačkoch plnomocenstvo SLK. Všetky tieto tlačivá potom poslať na adresu: 

Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava. 
Jeden výtlačok mandátnej zmluvy po podpísaní prezidentom SLK zostane na SLK a jeden dostanete poštou. Plnomocenstvá
sú určené na preukázanie mandátu pri rokovaniach s jednotlivými zdravotnými poisťovňami, preto sú potrebné 3x.

Vzdelávanie 2011
Ďalšou dôležitou činnosťou našej odbornej spoločnosti je samozrejme oblasť vzdelávania. Aj v tejto oblasti bol rok

2011 veľmi bohatý, či už na domácej alebo zahraničnej pôde.
V regionálnom vzdelávaní sme zorganizovali ďalší ročník MEDIFÓRA s problematikou očkovania, nový cyklus pred-

nášok ŠKOLA BOLESTI(MUDr.Danica Bezáková). Pokračovali kurzy RESUSCITÁCIE ( MUDr. Patrícia Eftimová), ktoré majú
veľmi dobrú odozvu a vysokú odbornú kvalitu. Uskutočnil sa aj ďalší ročník projektov – Dni zdravých žíl a Dni srdca
2011. Zorganizovali sme v spolupráci s Krétskou univerzitou workshop o vedeckej práci vo všeobecnom lekárstve a niek-
torí z nás sa stali žiakmi prof. Christosa Lionisa z Wonca Europe. 

Na jar sme organizovali spolu so SLS XV. Kongres – 3. Fórum spolupráce SSVPL SLS a špecialistov na tému Onkológia.
Toto fórum spolupráce sa mohlo uskutočniť iba vďaka finančnej podpore, ktorú sme zabezpečili pre SLS. Významnou
mierou sme prispeli aj k odbornému programu tohto fóra spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov v starostlivosti
o onkologického pacienta. Prednášky z tejto akcie sme umiestnili na našej web stránke a tak zostali k dispozícii aj pre
naše ďalšie štúdium. MUDr. Jana Bendová spracovala z onkologickej problematiky Odborné odporúčania, ako základnú
príručku pre VLD aktualizujúcu súčasné vedomosti v tejto oblasti.

Naše vrcholové podujatie XXXII. Výročná konferencia SSVPL SLS sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách 13.-15.10.2011.
Registrovalo sa na nej 775 účastníkov, z toho 527 lekárov a 188 zdravotných sestier. Konferenciu sme organizovali spo-
ločne so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a už tradične s podporou Regionálneho úradu
Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť(EFPC) celos-
vetovej vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca a Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Hlavná my-
šlienka konferencie bola 
„Všeobecné lekárstvo – základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti“. 

Na našej výročnej konferencii vystúpili významní predstavitelia všeobecného lekárstva z Európy. Najvzácnejší hosť
bol európsky prezident aj nás zastrešujúcej vedeckej a vzdelávacej organizácie všeobecných lekárov Wonca World,
dr. Tony Mathie. Zaznelo na nej viac ako 130 prednášok. Podrobnosti sú uvedené na našej web stránke, kde je dostupný
aj archív prednášok a aj zvukový záznam z dôležitých vystúpení a diskusií.

Aj v roku 2011 sme mali aktívnu účasť na medzinárodnom kongrese Wonca Europe vo Varšave. Taktiež sme sa aktívne
zúčastnili na medzinárodných workshopoch ohľadne očkovania a bezpečnosti pacienta. Rozvíja sa medzinárodná spo-
lupráca medzi mladými všeobecnými lekármi v rámci organizácie VASCO DA GAMA. Nadviazali sme spoluprácu so
SloMSA – asociácia študentov medicíny, ktorá pôsobí na lekárskych fakultách.

Plán vzdelávania na rok 2012
Na III. Vakcinologickom kongrese v januári 2012 máme samostatný blok prednášok. Podporujeme organizáciu jar-

ného XVI. Kongresu SLS, ktorý by mal byť tento rok organizovaný na tému klinická výživa.
Pre rok 2012 pripravujeme projekty – Dni žíl, Dni trávenia, Dni srdca, Stop zbytočnej antibiotickej liečbe, pokračovanie
kurzov resuscitácie, kurzy komunikácie, a ďalšie nové zaujímavé vzdelávacie projekty, napríklad v spolupráci s vydava-
teľstvom HERBA.

Vrcholom bude naša XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia plánovaná na 11.-13. október 2012 vo Vysokých Tatrách.
Budeme pokračovať v regionálnom vzdelávaní. Vašu predstavu o témach regionálneho vzdelávania, ale aj te-

matických blokoch našej výročnej konferencie a názory na organizáciu projektov prosíme napísať na návratke.

SSVPL SLS – interné záležitosti
Uvedené výsledky sme dosiahli aj napriek aktivitám skupiny osôb sústredených okolo bývalej prezidentky MUDr. Zu-

zany Nedelkovej, ktorá svojimi svojvoľnými krokmi porušujúcimi Stanovy SSVPL SLS, spolu s MUDr. Petrom Markom,
MUDr. Evou Jurgovou, MUDr. Valériou Vasilovou a MUDr. Štefanom Lipčákom, by chcela oslabiť výbor SSVPL SLS a jeho
vplyv na organizáciu života VLD. Táto skupina nespokojencov s postavením a funkciami v súčasnom výbore SSVPL SLS
určenými výsledkami posledných riadnych volieb výboru v roku 2010, nebola schopná akceptovať nový, po voľbách
reálne vzniknutý stav. Nový výbor SSVPL SLS opakovane deklaroval ústretový postoj k spolupráci aj s touto skupinou.
Pristupovali sme trpezlivo ku všetkým často zbytočne vznikajúcim problémom. Vzhľadom k protiprávnym krokom druhej
strany situáciu v súčasnosti riešime štandardnou súdnou cestou. Veríme v spravodlivé urovnanie sporu v prvej polovici
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roku 2012. Výbor SSVPL SLS je povinný dodržiavať Stanovy SSVPL SLS, hájiť záujmy členov a pracovať v prospech od-
bornej spoločnosti. Cestu svojvoľného rozdrobovania síl VLD odmietame. 

Na prahu roku 2012 je naša spoločnosť organizačne a ekonomicky dostatočne silná.
Náročné financovanie sme zvládli vďaka našim sponzorom, ktorí výbor SSVPL SLS akceptujú ako silu, ktorá robí kvalitné
vzdelávacie a organizačné projekty potrebné pre budúci rozvoj primárnej starostlivosti na Slovensku tak ako je to ob-
vyklé v okolitých štátoch. V našej činnosti sa môžeme oprieť aj o zázemie, ktoré nám poskytuje Wonca, Európske fórum
primárnej starostlivosti a naše kontakty s WHO.

V kontraste s úspešným rokom 2011 v SSVPL SLS stojí výzva prezidenta SLS, prof. MUDr. Petra Krištúfka, ktorú adre-
soval našej členskej základni vo svojom poslednom liste. Vyzýva k ďalším voľbám do výboru SSVPL SLS!? SSVPL SLS je
svojím právnym postavením samostatný právny subjekt nezávislý od SLS. Toto nezávislé postavenie od SLS sme získali
v roku 1996 aj vďaka nespokojnosti našich členov s centrálnym financovaním v SLS. Riadime sa našimi stanovami a ostat-
nými právnymi predpismi SR a EÚ a sme pripravení plniť naše záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci so SLS. Ale to
isté vyžadujeme aj od druhej strany. V súvislosti s výzvou prof. Krištúfka, posielame žiadosť o vysvetlenie Dozornej rade
SLS. Myslíme si, že v súčasnej situácii stavu zdravotníctva na Slovensku je potrebná čo najužšia spolupráca a koordinácia
a sme proti vyvolávaniu napätia medzi jednotlivými organizáciami lekárov. Vzhľadom na situáciu, kedy nám SLS za-
držiava finančné prostriedky z členských poplatkov za rok 2011, čím porušuje našu spoločnú zmluvu o spolupráci, výbor
SSVPL SLS na základe mandátu členskej schôdze rozhodol, že členské príspevky od roku 2012 si budeme vyberať sa-
mostatne. Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás požiadať o poukázanie členského príspevku vo výške 20,00 € za rok 2012
priamo na účet SSVPL SLS vedený vo Volksbank Slovensko a.s., č.ú: 4 001 173 809/ 3100. Ako účtovný doklad poslúži
tento list spolu s dokladom o úhrade (ústrižok zloženky, výpis z účtu). Upozorňujeme Vás, že zloženkou do SLS alebo
platbou na účet SLS je potrebné zaplatiť zvyšok sumy členského do SLS za rok 2012 (bez čiastky 20,00 € určenej pre
SSVPL SLS). Týmto sami zabezpečíte, že Váš členský príspevok do SSVPL SLS za rok 2012 nezostane v SLS ale ho bude
môcť využiť výbor SSVPL SLS pod vedením prezidentky Ivety Vaverkovej na naše spoločné aktivity v roku 2012.

Volebný rok 2012 – zjednotení lekári sú významnou politickou silou
Vstupujeme do volebného roku, ktorý bude dôležitý pre smerovanie všeobecného lekárstva ako nášho odboru a po-

volania, ale aj zamestnania a aj pre našu odbornú spoločnosť SSVPL SLS. Je to výzva pre nás všetkých na aktívne zapo-
jenie sa do súčasného diania a riešenia problémov. Budeme sa usilovať vás včas o prebiehajúcom dianí informovať
a žiadať vás o podporu. Sledujte našu internetovú stránku a vzájomne sa informujte. Píšte nám na adresu spoločnosti
alebo na kontakty na jednotlivých členov výboru zverejnené na našej web stránke.

Členská prihláška do SSVPL SLS
Nečlenovia, ktorí sa zúčastňujete našich akcií, podporte nás a staňte sa našimi riadnymi členmi. Prihláška za člena

SSVPL SLS je v prílohe.

Záverom mi dovoľte, aby som vám v mene celého výboru SSVPL SLS poďakovala za doterajšiu podporu a ak-
tivity a zaželala do nového roku 2012 zdravie, šťastie, lásku, pokoj a úspech ako v súkromnom, tak aj v profesij-
nom živote.

V Bratislave 2.1.2012

Sídlo: Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, Slovakia
Sekretariát: tel. +421 2 57887258, fax +421 2 57887259, e-mail vpl@vpl.sk, web stránka www.vpl.sk
Prezident: MUDr. Iveta Vaverková, MPH, mobil +421 908 724955, e-mail i.vaverkova@gmail.com
IČO 35607131; DIČ 2020971502; bankové spojenie 4001173809/3100; spoločnosť je zapísaná v registri OZ MV SR č. spisu VVS/1-900/90-11564.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
prezidentka

i.vaverkova@gmail.com 

MUDr. Peter Makara, MPH
viceprezident

peter.makara@gmail.com 

MUDr. Peter Pekarovič
vedecký sekretár

peterpekarovic@pobox.sk
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