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Zápisnica z Členskej schôdze SSVPL SLS 
 konanej v Žiline dňa 16.5.2014, o 18.00 hod. 

Členská schôdza SSVPL SLS (predtým registrovaná ako SSVLD SLS),  zapísanej 
v registri obč. združení  MV SR reg.č. VVS/1-900/90-11564, IČO 35607131 

V Žiline, v hoteli Holiday Inn, v salóniku Vision na 3. poschodí bola o 18.00 
otvorená členská schôdza. Pre neuznášaniaschopnosť bol jej začiatok odložený 
o 30 minút. Do 18.30 sa zaregistrovalo 70 členov občianskeho združenia. 
O 18.30 sa schôdza stala uznášaniaschopnou  a dr. V.Vasilová pokračovala 
v prerušenej  riadnej členskej schôdzi. Po znovuotvorení  a privítaní prítomných 
členov, dr. Valéria Vasilová pristúpila k  procedurálnym veciam:  

1.Voľba zapisovateľa zápisnice 
Schválený  dr. Peter Bakič 
Hlasovanie za:   62        proti: 5  zdržali sa:3 

2.Voľba overovateľov zápisnice 
Schválení dr. Jana Striško Senčáková, dr. S.Ostrovská, dr. V.Vasiľová, dr. 
P.Marko. 
Hlasovanie za:  65                   proti:2         zdržali sa: 3 

3. Voľba mandátovej komisie  
Schválení dr. Nedelková, dr. Hrebenárová, dr. Beňo 
Hlasovanie za:  67                   proti:0         zdržali sa: 3 

4.Voľba návrhovej komisie:  
Schválení dr. Lipčák, dr. Eftimová 
Hlasovanie za: 62               proti: 5             zdržali sa: 3 
 
5.Hlasovanie o programe schôdze 
Návrh programu schôdze predniesla dr. V.Vasiľová, ktorá potom vyzvala 
prítomných na doplnenie programu.  
Doplňujúci návrh predniesol dr. Pekarovič. Navrhol aby ako bod č. 1 programu 
mohol predniesť bod, ktorý nazval:  Otázky ďalšieho smerovania našej odbornej 
spoločnosti. 
Hlasovanie za:   62          proti: 5             zdržal sa: 3 
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Dr. Lipták predniesol návrh do programu. Navrhol pred bod rôzne zaradiť bod, 
ktorý bude riešiť problematiku odborných sekcií. 
Hlasovanie za:   58          proti: 5             zdržal sa: 7 

Program schôdze bol schválený v nasledovnom znení: 
1. Otázky ďalšieho smerovania našej odbornej spoločnosti (Pekarovič) 
2. Správa o činnosti (Marko) 
3. Správa o hospodárení (Jurgová) 
4. Plán činnosti na nasledujúce ročné obdobie (Lipčák)   
5. Riešenie problematiky odborných sekcií (Lipták) 
6. Rôzne 
Hlasovanie za:   64          proti: 3             zdržal sa: 3 

Rokovanie schôdze pokračovalo bodom č. 1 programu, slovo dostal 
dr.P.Pekarovič. Predniesol návrh na uznesenie v tomto znení: 

„Členská schôdza sa uzniesla, že voľby, ktoré v týchto dňoch  
prebiehajú do odbornej spoločnosti všeobecných lekárov v SR sú plne  
právoplatné pre všetkých členov SSVLD SLS a SSVPL SLS.  
Členská schôdza sa uzniesla, že členskú schôdzu nasledujúcu 
po tejto dnešnej členskej schôdzi zvolá výbor spoločnosti, ktorý vzíde 
z uvedených volieb. Členská schôdza vyzýva všetkých členov k maximálnej 
účasti na týchto voľbách nového výboru.“ 

Nasledovali diskusné príspevky dr. P.Marka, dr.E.Jurgovej, hosťa členskej 
schôdze prof.P. Krištúfka,  dr. Borisa Čerevku, dr. Alice Lopatníkovej, dr. P. 
Liptáka a iných. Dr. L.Pásztorovi, ktorý sa hlásil do diskusie dr. Vasilová 
neudelila slovo. 

Diskusiu k prednesenému 1.bodu programu prerušila predsedajúca schôdze 
MUDr. Valéria Vasilová, ktorá bez ohľadu na schválený program členskej 
schôdze vystúpila s krátkym vyhlásením. Doslova  povedala toto:  

„Ja si myslím, že v tejto situácii a poprosím aj pána profesora (Krištúfka) 
prezidenta spoločnosti (SLS), že by sme mali ísť radšej pokračovať tým 
spoločenským večerom, pretože nemáme jasné členské základne, nemáme 
jasné o čo ide, nemáme jasné kto tu rokuje, takže ja túto členskú schôdzu 
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končím.“ Dr. P. Marko podporil vystúpenie dr. V.Vasilovej a vyzval účastníkov 
chôdze aby sa rozišli na večierok.    

Dr.P. Lipták upozornil, že nie je možné takto ukončiť členskú schôdzu, keď už 
dokonca je schválený aj program členskej schôdze. Stanovy to nepripúšťajú. Iba 
ak by o tom rozhodla členská schôdza hlasovaním. 
Dr. Vasilová a predsedníctvo schôdze o uvedenom návrhu nedalo hlasovať 
a z miestnosti odišli, s tým, že členskú schôdzu ukončujú. O ukončení členskej 
schôdze nedali hlasovať. 
Dr. Lipták ako riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS požiadal dr.E. Jurgovú 
o odovzdanie prezenčných listín, keďže ich chcela odniesť so sebou. Dr. Jurgová 
odmietla, ale vyhotovila a vrátila sa odovzdať fotokópie prezenčných listín dr. 
Liptákovi. 
 

V tejto situácii sa ujal slova prezident spoločnosti dr. P.Makara: 
Vyzval zúčastnených aby hlasovali, kto je za pokračovanie v členskej schôdzi 
podľa schváleného programu 
Hlasovanie za:   48          proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Dr. P.Lipták vystúpil a  dal hlasovať o tom, kto je za to aby vedenia schôdze sa 
ujal dr. Makara 
Hlasovanie za:   35          proti: 2             zdržal sa: 6 

Prezident Makara sa ujal ďalšieho vedenia schôdze. Konštatoval, že zvolený 
zapisovateľ  dr. Peter Bakič je na schôdzi a plní si svoje povinnosti. Nechal 
členskú schôdzu hlasovať o jeho potvrdení v tejto funkcii: 
Hlasovanie za:   44           proti: 0            zdržali sa: 4 
 
Zo schválených overovateľov zápisnice dr. Vasilová a dr. Marko si odmietli plniť 
svoje povinnosti, ktorými ich zaviazala členská schôdza a členskú schôdzu 
opustili. Dr. Pekarovič konštatoval, že počet dvoch overovateľov je dostatočný a 
navrhol  hlasovať aby ako overovatelia zápisnice boli potvrdení  zostávajúci 
dvaja overovatelia dr. Striško Senčáková a dr. Ostrovská. 
Hlasovanie za:   48          proti: 0             zdržal sa: 0 
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V ďalšom hlasovaní bola voľba novej mandátovej komisie, keďže riadne zvolená 
členskou schôdzou dr. Nedelková a dr. Hrebenárová zo schôdze odišli. Dr. 
Makara navrhol do mandátovej komisie dr. Bínovskú a dr. Demjanovú. 
Hlasovanie za:   43          proti: 0             zdržal sa: 5 

Z návrhovej komisie odstúpila dr. Eftimová. Dr. Lipčák sa vzdialil spolu 
s výborom dr. Petra Marka a tak prestal plniť svoje povinnosti, ktoré mu uložila 
členská schôdza. 
Do návrhovej komisie členská schôdza zvolila dr.A. Šimkovú. 
Hlasovanie za:   48          proti: 0             zdržal sa: 0 
 
Dr.Peter Makara navrhol zrušiť pôvodne schválený program, pretože zo 
schôdze odišli členovia, ktorí mali schválené body predniesť. 
Hlasovanie za:   46          proti: 0              zdržal sa: 2 
 
Následne bol schválený nový program schôdze: 
1. Otázky ďalšieho smerovania našej odbornej spoločnosti(Pekarovič) 
2. Riešenie problematiky odborných sekcií(Lipták) 
3. Rôzne 
Hlasovanie za: 46                    proti: 0                    zdržal sa: 2 

Schválené uznesenia: 
K bodu 1. schválené uznesenie č.1  navrhnuté  dr.Pekarovičom.  
Uznesenie č. 1 
Členská schôdza sa uzniesla, že voľby výboru, ktoré v týchto dňoch prebiehajú 
do odbornej spoločnosti všeobecných lekárov v SR sú plne právoplatné pre 
všetkých členov SSVLD SLS a SSVPL SLS. Členská schôdza sa uzniesla, že 
členskú schôdzu nasledujúcu po tejto dnešnej členskej schôdzi zvolá výbor 
spoločnosti, ktorý vzíde z uvedených volieb.  Členská schôdza vyzýva členov 
aby sa zúčastnili volieb v čo najväčšom počte. 
Hlasovanie za:  46                        proti: 0                    zdržal sa: 2 

Dr. Eftimová predniesla alternatívny návrh v tomto znení: „Navrhujem aby 
členská schôdza poverila oba výbory zorganizovaním spoločných volieb a keď sa 
nedohodnú, tak potom osloviť SLS aby tieto voľby zorganizovala.“ 
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O tomto návrhu sa vzhľadom na jednoznačnú podporu návrhu dr. Pekaroviča 
nehlasovalo. 

K bodu 2. bolo schválené uznesenie č.2 prednesené dr. Liptákom, ktoré bolo 
upravené podľa návrhu dr. Juraja Staška. 
Uznesenie č.2 
SSVPL SLS je dnes jedna spoločnosť s IČO: 356077131, DIČ: 2020971502, 
registrovaná v registri občianskych združení  MV SR pod č.  
VVS/1-900/90-11564.   
Členská schôdza akceptuje, že v SSVPL SLS existuje  skupina lekárov 
organizovaná ako Slovenská spoločnosť všeobecných lekárov pre dospelých 
SLS (skratka  SSVLD SLS).  
Členská schôdza zriaďuje odbornú sekciu SSVLD SLS v rámci odbornej 
spoločnosti SSVPL SLS s celoštátnou pôsobnosťou. 
Hlasovanie  za: 36                     proti: 4                    zdržalo sa: 8 

Ukončenie členskej schôdze 16.5.2014 o 20.15. 
Na konci členskej schôdze bolo prítomných 48 členov. 20:15 
 
Prezident spoločnosti MUDr. Peter Makara na záver poďakoval všetkým 
zúčastneným členom za podporu. 

Zapísal dr. Peter Bakič v.r. 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
dr. Jana Striško Senčáková v.r. 
 
dr. Soňa Ostrovská v.r. 
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