
Stanovisko výboru SSP/RL SLS k stretnutiu zástupcov našej odbornej spoločnosti s hlavným 
odborníkom MUDr. Ladislavom Pásztorom a predstaviteľmi SVL SLS a ASL SR v Banskej Bystrici, 
ktoré sa uskutočnilo 24.3.2006: 
Výbor konštatuje, že zúčastnení členovia spoločnosti si vypočuli stanovisko hlavného odborníka MUDr.Pástora, 
zhodujú sa s ním v tom, že je potrebné vykonať veľa práce pre náš odbor. Nesúhlasia s ním v tom, že základnou 
charakteristikou všeobecného lekára na Slovensku sú pocity beznádeje, apatie a pasivity. Práve naopak výbor 
podporuje presadenie schopných, aktívnych, optimisticky ladených ľudí do vedenia odbornej spoločnosti a aj 
do vedenia odboru. 
Ďalej MUDr. Pásztor navrhol vytvorenie expertných tímov hlavného odborníka na riešenie: 
 
1. koncepcie odboru: Kleinová (SVL), Peter Lipták (SSP/RL) , Mária Francová (ASLSR) 
2. definovania ceny práce a spôsobom financovania našej práce: Otília Ostroová (SVL),Peter Marko (SSP/RL), 
Dušan Lipták(ASL SR) 
3. problémov v sústavnom vzdelávaní CME: Ján Gajdošík(SLV), Karol Herda (SSP/RL) , Ladislav Somogi(ASL SR) 
4. problémov kvality poskytovanej starostlivosti: Tibor Hlavatý(SVL), Zuzana Nedelková, Peter Lipták (SSP/RL) , 
Peter Pekarovič (ASL SR). 
5. oblasti medzinárodnej spolupráce: Tibor Hlavatý(SVL), Eva Jurgová (SSP/RL)  
 
Stretnutie malo informatívny charakter k hlasovaniu o predloženej problematike nedošlo. Spoločnosť je 
ochotná spolupracovať na týchto témach s hlavným odborníkom za podmienky, že hlavný odborník 
uspokojivo vysvetlí:  
 
A. K bodu 1. - aký je osud reformného tímu, ktorý sám vedie už skoro rok a ktorého hlavnou úlohou bolo 
spracovanie koncepcie odboru? Bol tento tím zrušený, alebo pokračuje ďalej v činnosti, kde sú prezentované 
výsledky jeho práce? Prečo je potrebné zriaďovať ďalší tím pod vedením toho istého človeka na riešenie tej istej 
problematiky? 
Prečo je potrebné zriaďovať tímy, ktoré stále niečo riešia? Kde sú výsledky? 
Výbor upozorňuje, že body, ktoré považuje hlavný odborník za potrebné prioritne riešiť sú v odbornej 
spoločnosti dlhodobo riešené, máme výsledky, ktoré sú publikované na internetovej stránke spoločnosti, kde sa 
k nim môžu vyjadrovať všetci všeobecní praktickí lekári. Je tu uverejnený aj návrh modernej koncepcie odboru 
všeobecné praktické lekárstvo. Výbor súhlasí s tým, aby hlavný odborník predložil koncepciu nášho odboru na 
schválenie ministrovi zdravotníctva v znení navrhovanom SSP/RL, tak ako je publikovaná na našej web stránke.  
 
B. Prečo MUDr. Pásztor, MUDr. Gajdošík a MUDr.Dušan Lipták založili novú spoločnosť všeobecných lekárov 
SVL SLS, keď odborná spoločnosť všeobecných praktických lekárov SSP/RL SLS vyvíja svoje aktivity už 27 rokov a 
nikto nebránil kolegom aktívne pracovať v rámci našej spoločnosti, čo v minulosti aj robili ale neskôr sa 
angažovali v ASL SR. Výbor spoločnosti SSP/RL vníma tento krok MUDr. Pásztora ako pokus o oslabenie jednoty 
všeobecných praktických lekárov na Slovensku, ktorá je potrebná práve v tomto období. Nevieme, čo tým 
sleduje a ani nevieme, prečo práve on, ktorý už roky nevykonáva prax všeobecného praktického lekára, bol 
menovaný do funkcie hlavného odborníka.  
 
C. Prečo MUDr. Pásztor podpísal nevýhodné zmluvy za lekárov v Zdravite, v situácii kedy väčšina lekárov 
uposlúchla výzvu SLK a nepodpísala nevýhodné zmluvy so zdravotnými poisťovňami? Napriek tomu, že MUDr. 
Pásztor do konca februára na zhromaženiach Zdravity rečnil, keď získaval členov do Zdravity, že radšej žiadne 
zmluvy ako zlé zmluvy a že kapitácia ktorú presadzuje je 46 Sk. Už 1.3. sa ponáhľal podpísať nevýhodné zmluvy. 
Práve krok MUDr. Pástora v tejto situácii výrazne podkopal historicky prvú príležitosť súkromných lekárov 
dohodnúť si spravodlivé zmluvy so zdravotnými poisťovňami. A tiež je zaujímavá aj ďalšia časová súvislosť: 
MUDr. Pásztor podpísal 1.3.za Zdravitu a hneď 3.3. ho minister menoval hlavným odborníkom.  
 



Tieto všetky otázky by mal hlavný odborník MUDr. Pásztor zodpovedať, kým sa bude uchádzať o podporu 
všeobecných praktických lekárov v SSP/RL SLS. 
 
Výbor čaká na odpovede MUDr.Ladislava Pásztora. Veríme, že ich dokáže uspokojivo vysvetliť a potom sme 
pripravení s ním spolupracovať. 
 
Za výbor SSP/RL, v Bojniciach 8.4.2006 
 
 
MUDr.Karol Herda 
prezident SSP/RL SLS 
 
(Zaslané MUDr.Ladislavovi Pásztorovi, Hlavnému odborníkovi MZ SR pre všeobecné lekárstvo, na vedomie 
Zdravotnícke noviny). 


