
(1) Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých
Slovenskej lekárskej spoločnosti, so sídlom: Kukučínová 21,
921 01 Piešťany, IČO: 356 071 31, zastúpená: MUDr. Zuzanou
Nedelkovou („STRANA 1”);

a

(2) Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slo-
venskej lekárskej spoločnosti, so sídlom: Námestie SNP 10, 814
66 Bratislava, IČO: 356 071 31, zastúpená: MUDr. Petrom Ma-
karom („STRANA 2”);

Každá zo zmluvných strán ďalej jednotlivo aj ako „STRANA 1”
a„STRANA 2“ alebo Zmluvná strana a spoločne ako 

„Zmluvné strany”

Článok I.
1.1. Medzi Zmluvnými stranami sú sporné nasledovné skutoč-

nosti: 
•  Pre STRANU 1 je sporná:

a. platnosť volieb členskej schôdze a ich výsledkov do orgánov
SSVPL SLS, konaných v období od 15.05.2010 do 15.06.2010, 

b. platnosť Rozhodnutí Výboru SSVPL SLS prijatých od jeho usta-
novenia do funkcie (na základe volieb podľa bodu a/) do pod-
písania tohto Memoranda, 

c. platnosť Rozhodnutí Revíznej komisie SSVPL SLS prijatých od
jej ustanovenia do funkcie (na základe volieb podľa bodu a/)
do podpísania tohto Memoranda, 

d. platnosť úkonov Prezidenta, Vedeckého sekretára a Viceprezi-
denta prípadne iných funkcionárov zvolených Výborom zvo-
leným vo voľbách podľa bodu a/ tohto Memoranda,   

•  Pre STRANU 2 je sporná:
e. zvolanie Mimoriadnej členskej schôdze SSVPL SLS ako aj plat-

nosť Rozhodnutí prijatých dňa 16.10.2010 touto Mimoriadnou
členskou schôdzou SSVPL SLS v Žiline,  

f. platnosť Rozhodnutí prijatých korešpondenčným spôsobom
členmi SSVPL SLS v období od 01.04.2011 do 30.04.2011, 

g. platnosť volieb Výboru SSVPL SLS, konaných korešpondenč-
ným spôsobom v období od 01.04.2011 do 30.04.2011, 

h. platnosť volieb Revíznej komisie SSVPL SLS, konaných koreš-
pondenčným spôsobom v období od 01.04.2011 do
30.04.2011,  

i. platnosť Rozhodnutí Výboru SSVPL SLS prijatých od jeho usta-
novenia do funkcie (na základe volieb podľa bodu g/) do pod-
písania tohto Memoranda, 

j. platnosť Rozhodnutí Revíznej komisie SSVPL SLS prijatých od
jej ustanovenia do funkcie (na základe volieb podľa bodu h/)
do podpísania tohto Memoranda, 

k. platnosť úkonov Prezidenta, Vedeckého sekretára a Viceprezi-
denta prípadne iných funkcionárov zvolených Výborom zvo-
leným vo voľbách podľa bodu g/ tohto Memoranda

1.2. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je predmetom
tohto Memoranda dohoda o stanovení základného rámca ur-
čujúceho  spoločný postup pri organizácii predčasných volieb
jednotlivých orgánov občianskeho združenia s identifikačným
číslom organizácie: 35 607 131 (ďalej aj „Spoločnosť“), ktoré
sa budú konať v priebehu roka 2014 (dvetisícštrnásť).   

Článok II.
2.1. Členská schôdza ako najvyšší orgán Spoločnosti je zvolaná na

18.10.2013 na 17.00 hod. do Grandhotela Bellevue v Starom
Smokovci. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Členskej schôdzi bude predlo-
žený aj návrh na schválenie konania predčasných volieb or-
gánov Spoločnosti a to Výboru a Revíznej komisie a zároveň
návrh, aby organizáciou a výkonom týchto volieb (Výboru
a Revíznej komisie) bola poverená nasledovná právnická
osoba: Slovenská lekárska spoločnosť Cukrová 3, 813 22 Bra-
tislava, IČO: 00178624.  Organizáciou volieb v zmysle pred-
chádzajúcej vety sa rozumie predovšetkým (ale nie iba)  tlač
a distribúcia volebných lístkov, sčítavanie hlasov, vyhlasovanie
výsledkov volieb atď.   

2.3. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie smeru-
júce k ukončeniu  súdnych konaní, predmetom ktorých sú
sporné skutočností uvedené v článku I., ods. 1.1. tohto Me-
moranda. 

Článok III.
3.1. Táto Dohoda je platná jej podpísaním jej účastníkmi. 
3.2. Táto Dohoda bola vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, pri-

čom 1 (jedno) vyhotovenie je určené pre každú zmluvnú
stranu.

3.3. Túto Dohodu si účastníci pozorne prečítali, jej text im je zro-
zumiteľný, jeho význam určitý a zrejmý, táto dohoda vyjadruje
ich slobodnú a vážnu vôľu a nebola uzatvorená pod nátlakom,
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo účast-
níci potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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V úsilí pomenovať a potom vyriešiť súčasnú situáciu, ktorá reálne 
oslabuje všeobecných lekárov na Slovensku, MUDr. Peter Makara
navrhol MUDr. Zuzane Nedelkovej toto Memorandum o porozumení: 

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Zostáva nám iba uveriť, že v týchto dňoch dôjde k podpisu na-
vrhovaného memoranda o porozumení, aby potom už nič nebrá-
nilo toľko potrebnej integrácii všetkých všeobecných lekárov.
O posilnenie nášho vplyvu v zdravotnom systéme aj v spoločnosti
sa všetci už dlhú dobu usilujeme. Dnes bude veľmi užitočné spojiť
sily tak, ako to obe strany už opakovane deklarovali. Naposledy na

spoločných rokovaniach sprostredkovaných hlavnou odborníčkou
MZ SR, MUDr. Monikou Paluškovou na konferencii Wonca v Prahe
a podpis memoranda o porozumení bude ďalší dôležitý a logický
krok na našej spoločnej ceste k emancipácii všeobecného lekárstva
na Slovensku.


