
Vážené kolegyne a kolegovia,

začala by som témou, ktorá je pre nás najdôležitejšia – existenčná. Po nut-
nom uplatnení niektorých nových zákonov z uplynulého obdobia sa práca
na ambulanciách stala ťažšou. Rokovania na jednotlivých zdravotných po-
isťovniach boli pre rokovací tím, podporený aktivitami Aliancie a samo-
zrejme aj vašimi mandátnymi zmluvami aspoň sčasti úspešné. Avšak stále
ani zďaleka nepokrývajú potrebné ekonomické náklady na prevádzku am-
bulancie. Preto Vás znova vyzývam a žiadam o podporu spoločnej akcie
– podpísaním mandátnej zmluvy pre Slovenskú lekársku komoru ve-
denú dr. Marianom Kollárom.

Ako sa stať mandantom SLK? 
Je potrebné doplniť a podpísať v dvoch výtlačkoch mandátnu zmluvu SLK a ďalej doplniť svojimi údajmi

a podpísať v troch výtlačkoch plnomocenstvo SLK. Tlačivá sú priložené k tomuto číslu VP.

Všetky tieto tlačivá potom obratom pošlite 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 po-
štou. Plnomocenstvá sú určené na preukázanie mandátu pri rokovaniach s jednotlivými zdravotnými pois-
ťovňami, preto sú potrebné 3x.

Takto vytvoríme silnú pozíciu vyjednávacieho tímu za VLD na ďalších rokovaniach so zdravotnými pois-
ťovňami o našich ekonomických požiadavkách. Keď sa všetci spojíme, tak nás a naše požiadavky budú
musieť akceptovať i poisťovne! Ide teraz o našu budúcnosť a zabojovať musíme spolu! Ako poznáme
dr. Mariana Kollára,  nové vedenie SLK bude presadzovať oprávnené požiadavky nás všetkých.

Mali sme možnosť informovať štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Viliama Čisláka, MPH a riaditeľa sekcie
zdravia MZ SR MUDr. Mária Miklošiho, PhD o problémoch, ktoré sú v primárnej zdravotnej starostlivosti naj-
pálčivejšie - LSPP,  kompetenčné obmedzenia, obnova ľudských zdrojov, očkovanie. Očkovanie po novom
sa stalo záťažou v našej práci. Trváme na návrate k pôvodnému predpisovaniu vakcín na recepty. Predložili
sme návrhy na zlepšenie a riešenie problémov. Prísľub na spoluprácu a väčšiu komunikáciu máme a sme
odhodlaní v našich aktivitách pokračovať.

Vzhľadom na situáciu, kedy nám Slovenská lekárska spoločnosť zadržiava finančné prostriedky z člen-
ských poplatkov za rok 2011, výbor SSVPL SLS (na základe mandátu členskej schôdze) rozhodol, zmluvu
so SLS o vyberaní členského vypovedať a členské príspevky od roku 2012 vyberať samostatne.  Vážení ko-
legovia, dovoľujem si požiadať tých, ktorí ste ešte nezaplatili tohtoročné členské 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. Netýka sa to členov, ktorí  v dobrej viere už zaplatili členské v roku 2012 na účet Slo-
venskej lekárskej spoločnosti. 

Napriek všetkým ťažkostiam naša odborná spoločnosť sa konsoliduje, iba od začiatku tohto roka nám
pribudlo viac ako 40 nových členov a v súčasnosti je nás v spoločnosti 1412.

Pre ďalších záujemcov alebo na aktualizáciu údajov je v prílohe formulár. Chcem Vás požiadať aby Ste
dbali o aktualizáciu svojich údajov, tak aby sme mali na Vás presné kontakty. Pre správnu registráciu kreditov
sme do formulára pridali registračný kód SLK.  

Prajem Vám aj v mene výboru SSVPL SLS príjemné leto, plné slnka, vody a pohody.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezidentka SSVPL SLS 

Príhovor prezidentky
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