
Prvé zasadnutie nového výboru SSVPL riadneho člena SLS, 
Vlkanová 7.6.2OO6 

(Na prvé zasadnutie nového výboru boli pozvaní zvolení členovia výboru a všetci náhradníci.) 

Prítomní: Herda Ospravedlnení: Baník  

Bezáková Cehulová  

Ceconík Hlavatý  

Herbaček Ivančo 

Lipčák Jurgová 

Lipták Rutkovský 

Marko Szalai 

Nedelková Šiška 

Pekarovič Šusta 

Turcsányiová Trojáková 

Vasiľová  

Prítomní 9 členovia zo zvolených 13 členov nového výboru , výbor je uznášaniaschopný. 

1/ Vyhodnotenie volieb 

Rozoslaných 968 hlasovacích lístkov 

Vrátených 388 

Neplatných 11 

Platných 377  

Za zmenu stanov hlasovalo 93,4 %, za zmenu názvu spoločnosti hlasovalo 89,3% 

Zvolení členovia podľa poradia podľa počtu hlasov: Lipták, Herda, Marko, Vasiľová, Nedelková, Lipčák, 
Ceconík, Pekarovič, Baník, Ivančo, Jurgová, Cehuľová, Trojáková, Bezáková, Šiška. 

Náhradníci: Hlavatý, Rutkovský, Herbaček, Homza, Sloboda, Szalay, Turcsányiová, Šusta, Pecena. 

2/ Návrh odstupujúceho výboru na voľbu funkcionárov, predniesol odstupujúci prezident MUDr.Karol 
Herda : 

P– prezident : Lipták P. 

VS– vedecký sekretár : Marko 

VR– viceprezident pre regióny: Vasiľová 



VK– viceprezident pre kvalitu: Nedelková 

VZ – viceprezident pre zahraničenie : Pekarovič 

RK – revízna komisia: Trojáková, Šiška 

Organizáciou volieb boli poverení MUDr. Ceconík a MUDr. Herbáček. Rozdali volebné hlasovacie lístky, 
ktoré prítomní členovia výboru upravili a odovzdali na vyhodnotenie. MUDr.Ceconík a MUDr.Herbáček 
vyhodnotili voľby a MUDr.Ceconík vyhlásil výsledky hlasovania : 

-9 lístkov vydaných , 9 lístkov platných vrátených 

-6x platný pôvodný návrh 

-výsledky z nesúhlasných stanovísk : 

P – 3x Nedelková  

VS 1x Lipták 

1x Marko 

VK 1x Marko 

1x Lipták 

VZ 1x Pekarovič 

VR 1x Bezáková 

1x Vasiľová  

Záver hlasovania: na základe vyhodnotenia odovzdaných hlasovacích lístkov bol potvrdený pôvodný návrh 
predložený odstupujúcim výborom.Tento návrh tak ako je uvedené vyššie je platným výsledkom volieb. 

Vedenia schôdze sa ujal novozvolený prezident spoločnosti MUDr.Lipták P., poďakoval MUDr.Karolovi 
Herdovi za jeho obetavú prácu, vyslovil presvedčenie, že bude naďalej skutočne užitočný pre odbornú 
spoločnosť ako riadny člen výboru a bude reprezentovať spoločnosť vo funkcii past prezident. Na 
vyjadrenie svojho presvedčenia mu odovzdal dar - funkčný fonendoskop. MUDr. Karol Herda poprial 
novému výboru a novému prezidentovi úspešnú prácu. 

Prezident spoločnosti MUDr.Peter Lipták navrhol pracovné skupiny :  

P-prezident(Lipták) 

Legislatívny tím : Herda, Ceconík, Lipčák 

Ekonomický tím : Ivančo, Baník, Sloboda, Turcsányiová 

VS (MUDr. Marko) -vzdelávanie SACME,kontinuálne...MUDr. Bezáková,MUDr.Rutkovský 

-socialna oblasť MUDr. Cehulová 

VR (MUDr. Vasiľová) reg.vzdelávanie,spolupráca s reg. sekc. SLK 



(MUDr. Homza, MUDr. Pecena, MUDr. Szalai, MUDr. Herbaček) 

VK (MUDr. Nedelková) kvalita, indikátory kvality, kvalita vo vzdelávaní –MUDr. Lipčák, MUDr.Šusta. 

VZ (MUDr. Pekarovič)-MUDr. Jurgová-delegát výboru v medzinárodných organizáciách (WONCA, 
EUROPREVR, EURACT), členka redakčnej rady Eurpean Journal of GP/FM, MUDr. Hlavatý 

Ostatné poverenia: 

P-komunikácia, internetová stránka , členská databáza 

P+VP konferencia - koordinácia programu, koordinácia sponzoringu 

Konzultant pre LSPP MUDr Lipčák 

Konzultant pre očkovanie MUDr Rutkovský 

Prítomní diskutovali toto zloženie pracovného tímu a vyslovili s ním súhlas. 

Prezident spoločnosti prezentoval vekovú štruktúru VL SR , z ktorej vyplýva, že je potrebné usilovať sa o to, aby 
sme svoju spoločnosť prezentovali navonok tak, aby absolventi LF prejavovali záujem i o náš odbor 
všeobecného lekárstva, kde je bezpodmienečne nutné pripravovať mladých absolventov pre výkon povolania v 
odbore všeob. praktického lekárstva. 

Úlohy : 

1/plnenie stanov- vzdelávanie, príprava jesennej konferencie 

2/ rozbeh regiónov, zapojiť členov do našich aktivít 

3/spolupráca so sekciou VPL SLK -ekonomické záujmy 

4/presadenie koncepcie odboru spripomienkovanej SSVPL SLS, spoločná obhajoba novej koncepcie pred 
vedeckou radou MZ spolu s Hlavným odborníkom 

5/zahraničné vzťahy 

6/dôraz na zlepšenie komunikácie - internetová stránka - výstupy na internetovej stránke... 

...sprístupnenie pripojenia na internet, elektronická pošta... 

Diskusia: 

MUDr. Ceconík navrhuje zaslať list z dnešného zasadnutia vedúcej katedry všeobecného lekárstva MUDr. 
Bucovej o tom, že bol zvolený nový výbor spoločnosti SSVPL, ktorý si predstavuje korektnú a veľmi plodnú 
spoluprácu na poli vzdelávania tak, aby sa odborná spoločnosť mohla vyjadrovať ku kvalite vzdelávania, aby 
mohla prezentovať požiadavky svojich členov na kvalitu vzdelávania. 

K indikátorom kvality: živá diskusia, v ktorej boli zhodnotené viacerými členmi výboru otázky kvality z 
minulosti, prítomnosti i vízia do budúcnosti, pričom prezident spoločnosti navrhol, aby z rokovania vzišlo k 
danej téme aj písomné stanovisko. 

Veľmi plodná bola diskusia na tému: prijatie koncepcie všeobecného lekárstva, kde bola zdôraznená úloha 
odbornej spoločnosti pri tomto procese. Práca na koncepcii, jej pripomienkovanie je úlohou pre všetkých členov 
odbornej spoločnosti. Keď chceme byť úspešní musíme vytvoriť systém podporujúci kreativitu a spoluprácu 
všetkých členov spoločnosti. 



Uznesenie: 

1/ ukladá prezidentovi MUDr. Liptákovi osobne oboznámiť zodpovedných zástupcov MZSR s nesúhlasným 
stanoviskom novozvoleného výboru SSVPL k v súčasnosti predkladanému návrhu koncepcie odboru 
všeobecného lekárstva. Zároveň MUDr. Lipták požiada MZ SR o odloženie procesu schvaľovania koncepcie až 
do ukončenia pripomienkovania koncepcie širokým plénom všeobecných lekárov, tak ako bolo pôvodne 
dohodnuté na pracovnej schôdzi s Hlavným odborníkom MZSR, MUDr. Ladislavom Pásztorom, v Banskej 
Bystrici 24.3.2OO6 t.j. v termíne do l5.9.2OO6. 

2/ ukladá prezidentovi MUDr. Liptákovi zabezpečiť vyhotovenie návrhu na ďakovný list vo forme diplomu pre 
odstupujúceho prezidenta, past prezidenta MUDr. Karola Herdu, ktorý bude odvzdaný 27.1O.2OO6 na 
konferencii v Bojniciach. 

3/ ukladá prezidentovi MUDr. Liptákovi zabezpečiť registráciu zmeny názvu spoločnosti a registráciu zmeny 
stanov spoločnosti na príslušných ustanovizniach a zabezpečiť vyhotovenie nových pečiatok a informačnej 
tabule o novom sídle spoločnosti.  

4/ ukladá prezidentovi spoločnosti rokovať s Nemocnicou milosrdných bratov v Bratislave o možnosti 
poskytnutia priestorov pre SSVPL. 

5/ ukladá všetkým členom výboru pripraviť návrhy k programu jesennej konferencie SSVPL s témou 
preventívne programy vo všeobecnom lekárstve a prípadné návrhy zaslať e-mail poštou MUDr. Liptákovi a 
MUDr. Markovi. Termín: do 2O.6.2006 . 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

Ďaľšie zasadnutie výboru SSVPL sa bude konať 28.6.2OO6 vo Vlkanovej. 
 
 
Zapísali- MUDr.Nedelková, MUDr.Bezáková 
Overil a publikoval- MUDr.Lipták 

 


