
Pomôcka k voľbám

Kam sa posunula SSVPL SLS ??
Za uplynulé 4 roky sme sa výrazne posunuli dopredu.

1. Ekonomicky, náš ročný obrat narástol z cca 250 000 v roku 2005 na cca 2,6 mil SK 
alebo 90 000 € v roku 2009. Výrazne sa tu zvýšil podiel sponzorských príspevkov. Člen-
ské príspevky v roku 2009 predstavovali cca 23 000 €.Takže dr. Nedelková prevzala po
ekonomickej stránke konsolidovanú spoločnosť s obratom 90 000 € ročne. Oproti roku
2008 sme zaznamenali rast 33 000 €. 

2. Členská základňa narástla o cca 350 členov.

3. Vo vzdelávaní sme organizovali 6 odborných konferencií a zaviedli sme formát konfe-
rencie – Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov, ktorá sa organizuje 
samostatne SLS na jar. Spolupodieľali sme sa na už 3 fórach spolupráce so špecialis-
tami. Tieto spoločné konferencie prispievajú k rozširovaniu kompetencií všeobecných
lekárov.

4. Začali sme s organizovaním regionálnych seminárov SSVPL v spolupráci s Medifórom.
Tento rok už organizujeme tretí ročník týchto regionálnych seminárov.

5. Zaviedli sme projekty zvyšovania kvality všeobecných lekárov, čo nám umožňuje 
nachádzať nových aktívnych všeobecných lekárov, projektových manažérov v jednotli-
vých oblastiach. 

6. Rozšírili sme spoluprácu s WHO, organizáciami WONCA a EFPC. Koordinujeme kolek-
tív mladých všeobecných lekárov, tak aby boli dobre pripravení pripravení plniť úlohy 
v tejto dôležitej oblasti spolupráce. 

Odpočet a hodnotenie práce členov výboru 2006 -2010
Tento materiál som vzhľadom k uzávierke tohto čísla nestihol spracovať. 
Bude zverejnený na web stránke www.vpl.sk. 

SSVPL – kto sme
SSVPL je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, ktorá ako samo-
statné nezávislé a neziskové občianske združenie tu pôsobí od roku 2006. Podporuje 
aktivity všeobecných lekárov na Slovensku vedúce k rozvoju primárnej zdravotnej 
starostlivosti.

Naše základné smerovanie vyjadrujú informácie v úvode našej web stránky:
� Primárna zdravotná starostlivosť kĺúč k zlepšeniu zdravotného systému
� SSVPL ako jedna loď, na ktorej sú naložené všetky problémy VLD
� Zdravotný systém postaviť na potrebách ľudí

Od roku 2006 sme pôsobili v rámci SSVLP SLS, ktorú sa nám podarilo posunúť výraz-
ne dopredu. Verím, že po nových voľbách budeme môcť v tejto činnosti úspešne 
pokračovať.

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL
www.vpl.sk


