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Súčasná situácia a súčasná stratégia

Vážení členovia SSVPL SLS,

v čase od 15.5.2010 do 15.6.2010 sa uskutočnili riadne voľby do výboru SSVPL SLS. Dr. Zuzana Nedelková ako
prezidentka SSVPL (ktorej mandát tak ako aj pôvodnému výboru uplynul 7.6.2010) vyhlásila výsledky volieb elek-
tronickou cestou (presne v súlade so stanovami) dna 19.6.2010 a následne dňa 21.6.2010 poslala elektronicky aj
zápisnicu volebnej komisie. Na základe týchto výsledkov a zápisnice sa legitímne zišiel nový výbor SSVPL SLS a zvolil
si novú prezidentku MUDr. Ivetu Vaverkovú. 

Po úspešnej konštitúcii nového výboru Dr. Nedelková vyhlásila legitímne voľby, ktoré sama organizovala za
neplatné, dodnes odmieta odovzdať agendu SSVPL SLS súčasnej prezidentke. Dnes vyhlasuje znovu nové voľby
(očakáva asi, že ak budú mať očakávaný výsledok, tak už asi budú platné), ktorými iba oslabuje spoločnosť, narúša
už výborne rozbehnuté projekty a pravdepodobne sa usiluje prerušiť priamu účasť a legitimitu našich zástupcov
na rokovaniach (SLK, MZSR, ZP). 

Voľby, ktoré sa legitímne uskutočnili, nikto z dotknutých nenapadol na súde tak ako to je možné podľa platných
zákonov. Vyhlásenia o neplatnosti sú iba ich súkromným názorom a želaním. Nové voľby budú vyhlásené v riadnom
termíne po uplynutí štvorročného funkčného obdobia súčasného výboru v roku 2014.

Tento výbor potvrdila aj mimoriadna členská schôdza v Bojniciach dňa 23.10.2010. Za súčasný výbor hlasovalo
71 prítomných z celkového počtu 83 hlasujúcich a za účasti aj MUDr. Zuzany Nedelkovej. Výsledky tejto členskej
schôdze bývalá prezidentka znovu nerešpektuje, lebo jej závery tejto schôdze nevyhovujú. 

Od vzniku výbor intenzívne pracuje a jeho členovia sa zúčastňujú rokovaní o generickej preskripcii, otázkach
LSPP a zmluvných podmienkach pre všeobecných lekárov v úzkej spolupráci s SLK, hlavným odborníkom a SLS.
Všetky dôležité otázky sa vždy prerokujú elektronickou cestou a o všetkých dôležitých otázkach sa hlasuje. Zo 14
členného výboru sa aktívne práce zúčastňuje 10 členov a sporadicky hlasuje aj Dr. Peter Marko a Dr. Imrich Herba-
ček. Títo dvaja nerozhodnutí členovia zároveň zasadajú a príjímajú rozhodnutia v pôvodnom „tieňovom výbore“,
ktorému mandát uplynul 7.6.2010.

Dobré meno členov výboru a ich kontakty nám umožnili prevziať odbornú garanciu aj v projekte EU, ktorý je
zameraný na školenia zdravotníckych pracovníkov (lekárov aj zdravotných sestier) v celkovej hodnote takmer 1
mil. eur, aj nad ďalšími veľmi kvalitnými vzdelávacími projektmi. Viac zdrojové financovanie sústavného vzdelávania
je pre budúcnosť veľmi dôležité, pretože sa dá očakávať menšia podpora farmaceutických spoločností.

V otázkach LSPP sme sa opakovane aktívne zúčastnili rokovaní priamo na MZSR od novembra 2010 až do
marca 2011. V komisii MZ SR pre koncepciu LSPP pracuje za VLD tím lekárov: MUDr. I. Vaverková MPH,MUDr. P. Ma-
kara MPH, MUDr. J. Kaňuch, kde sme spolu so zástupcami VLDD :MUDr. Z. Teremová a MUDr. M. Móro navrhli službu
LSPP časovo obmedziť do 22. hodiny a zabezpečiť, aby bola v čase poskytovania LSPP aj lekárenská starostlivosť a
aby mohli lekársku službu prvej pomoci vykonávať aj lekári špecialisti. Skrátenie zabezpečí vyššiu hodinovú mzdu
pre lekárov, zabezpečí dostatočný odpočinok pred nástupom do práce na druhý deň a zároveň sa znížia prevá-
dzkové náklady poskytovateľov LSPP (teplo, elektrina, voda). Pracovná komisia MZ SR pre LSPP 13.1.2011 hlasova-
ním odsúhlasila zrušenie povinnosti slúžiť LSPP rešpektujúc Ústavu SR a Listinu ľudských práv, no nenašlo sa
dostatok podpory u ministra a vôle u právnikov MZ SR, to zakomponovať do pripravovanej zmeny zákona 578/2004
a predložiť to čím skôr parlamentu na schválenie. Nakoniec MZSR pripravilo novú koncepciu poskytovania akútnej
zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ sú akceptované mnohé naše požiadavky (skrátenie dĺžky poskytovania LSPP, adek-
vátne ohodnotenie). K tejto téme boli publikované naše návrhy v spolupráci so zdravotným výborom SLK (ďalej
ZV SLK) aj v zdravotníckych novinách 3.2.2011.

V rámci rokovaní o cenových podmienkach v ZV SLK sme po niekoľkých rokoch dospeli ku kompromisu v rámci
intersektorálneho členenia zdrojov medzi „pediatrov“ a „dospelákov“ a k algoritmu ako to zabezpečiť pri zmenách
výšky kapitácie. Výsledkom konsenzu v ZV SLK je súčasná cenová požiadavka pre VLD schválená ZV SLK na roko-
vania so zdravotnými poisťovňami (preštudujte si schválenú požiadavku, je uvedená nižšie). Preto text v bode 1
petície, ktorú organizuje Dr. Nedelková a „výbor“ o zvýhodňovaní pediatrov považujem za neadekvátny, ktorý
znovu iba rozdeľuje a oslabuje a  nie spája a posilňuje. SSVPL SLS plne podporuje súčasné aktivity SLK a vyzýva
všetkých všeobecných lekárov k podpisu mandátnych zmlúv za presadenie našich súčasných cenových podmienok
– vzor mandátnej zmluvy je v prílohe. V SLK má dnes SSVPL SLS posilnenú pozíciu. Moju pozíciu v ZV SLK posilnili
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výsledky volieb predsedníctva sekcie VLD v SLK. Do predsedníctva sekcie VLD v SLK ste zvolili MUDr.M. Baníka,
MUDr. P. Liptáka a MUDr. P. Pekaroviča. Tento posilnený tím bude teraz v SLK presadzovať naše záujmy. Aj preto
sa Vás usilujeme presvedčiť a získať k podpísaniu mandátu pre SLK, pretože skutočnú silu získame až podporou
veľkého množstva členov. 

ZV SLK rokoval s VšZP a prijal dohodu, že VšZP pošle na ďalšie trojmesačné obdobie zmluvy bez zmeny v ce-
novej prílohe. Podarilo sa presadiť iba kozmetickú, ale dôležitú, zmenu v preplácaní OK testu. K úhrade už nebude
potrebný dotazník SGE spoločnosti. Cenové podmienky sa zatiaľ nemenia. Rozposielané zmluvy s VšZP môžete
podpísať bez obáv. Tri mesiace, ktoré sme získali využijme na maximálne zjednotenie sa na našich požiadavkách
ako sú uvedené nižšie. Získali sme tieto tri mesiace na maximálnu mobilizáciu všetkých VLD. A to ako v SLK tak
aj v Zdravite. Budeme mobilizovať vzájomnú spoluprácu tak, aby neprepadol žiadny mandát VLD. Preto vás
vyzývame aby najlepšie všetci z Vás, ktorí nemáte podpísaný mandát so Zdravitou, ste podpísali tento mandát SLK.
Garanciou mandátu v SLK bude náš tím VLD v zdravotnom výbore a sekcii VLD v SLK ako je vymenovaný vyš-
šie. Sme pripravení so Zdravitou vzájomne koordinovať náš postup pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.
Ešte raz to dôležité: “Chceme aby neprepadol žiadny mandát všeobecného lekára“.

Pripojiť sa k mandatárom SLK môžete t.č. už bez časového ohraničenia, najlepšie čo najskôr alebo najneskôr
aspoň do 30.4.2011 tak, aby sme mali už hneď od začiatku pri rokovaniach so ZP na obdobie od 1.7.2011 vašu ma-
ximálnu podporu. V prílohe je vzor mandátnej zmluvy SLK, rozmnožte si ju tak aby ste mali 5 výtlačkov. Všetkých
5 výtlačkov doplňte o požadované údaje podpíšte ich a podpísané mandátne zmluvy(všetkých 5 výtlačkov) zašlite
na príslušnú RLK alebo do centra na adresu Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava.
Môžete ich poslať aj na adresu SSVPL SLS, 814 66 Bratislava. V ľavom hornom rohu obálky označte „Mandátna
zmluva SKL“. Predložíme ich na podpis prezidentovi SLK. Štyri výtlačky zostanú na SLK a jeden výtlačok sa vám vráti.
Mandatárov SLK budeme podrobne informovať o ďalšom postupe. 

Výbor SSVPL SLS tiež podporuje petíciu SLK proti avizovaným zmenám v podmienkach predpisovania
liekov – tzv. generickej preskripcii a vydali sme aj vlastné stanovisko k liekovej politike.
Privítali sme petíciu občanov podporujúcu naše požiadavky, je potrebné ju maximálne podporiť.

Na základe vyššie uvedených faktov považujem súčasné aktivity Dr.Nedelkovej, Dr.Jurgovej, Dr.Herbačka,
Dr.Lipčáka, Dr.Marka, Dr. Rutkovského, Dr. Szalaia a Dr.Vasiľovej za nevhodné. Sú kontraproduktívne, poško-
dzujúce dobré meno spoločnosti, oslabujúce jej rokovaciu silu a sú to aktivity, ktoré majú naplniť iba ich osobné
ambície a nie pomôcť všeobecným lekárom. Dnes keď máme možnosť sa spojiť v jednej cielenej aktivite (aktuálne
pod záštitou SLK) ponúkajú novú, inú aktivitu, ktorá rozdelí lekárov a nakoniec znovu nič nedosiahneme.

V novembri 2009 som sa s MUDr. Liptákom (vtedy prezidentom SSVPL SLS) zúčastnil v poisťovni Dôvera na
prvom rokovaní o podmienkach financovania primárnej starostlivosti. Boli sme akceptovaní ako oficiálni zástup-
covia všeobecných lekárov za SSVPL SLS (tak ako to schválila členská schôdza v r.2009 a v zmysle našich stanov).
Mali sme naplánované ďalšie rokovania ale po odvolaní Dr. Liptáka a po ďalších aktivitách niektorých členov býva-
lého výboru sa už v samostatných rokovaniach SSVPL SLS o aktuálnych požiadavkách a potrebách všeobecných
lekárov priamo so zástupcami zdravotných poisťovní nepokračovalo. 

Od januára 2010 dochádzalo k ďalšiemu oslabovaniu sily SSVPL SLS, čo vyvrcholilo vylúčením MUDr. Liptáka
zo SSVPL SLS. Členovia bývalého výboru dodnes dlhujú odpoveď na otázku prečo bol MUDr. Lipták vylúčený zo
spoločnosti? Je jasné, iba to, že členovia bývalého výboru mu chceli zabrániť kandidovať vo voľbách do nového
výboru, čo sa im aj podarilo. Chceli si po voľbách upevniť svoju pozíciu vo výbore a to sa im už nepodarilo. Pre ne-
naplnenie ich osobných ambícií máme stále trpieť ich urazené aktivity, ktoré smerujú k oslabovaniu a triešteniu
SSVPL SLS? Dnes, keď spoločnosť už nie je spoločnosťou jedného muža, ale vďaka jeho podpore a hľadaniu v mi-
nulom období máme dnes v čele širokú omladenú reprezentáciu? Bol by som rád keby všetci členovia súčasného
výboru namiesto kontraproduktívnych aktivít radšej pracovali na svojich pozíciách vo výbore a podieľali sa na našej
súčasnej tímovej práci. Sme pripravení zabudnúť na všetky nepriateľské aktivity a ponúkame neustále a trpezlivo
plnú integráciu do nášho výboru. Rešpektujme výsledky uskutočnených volieb. Je to vôľa našej členskej základne. 

MUDr. Peter Makara MPH, viceprezident SSVPL SLS ( 22.3.2011)
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