
 

1 

 

 

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze dňa 23. 10. 2010 

v Bojniciach 

Mimoriadnu členskú schôdzku(MČS) otvorila a viedla MUDr. Iveta Vaverková, MPH, 

Prezident SSVPL SLS.  

Prítomní: podľa prezenčných listín 83 členov. 

 

Prítomní členovia výboru: 

Iveta Vaverková, Peter Makara, Peter Pekarovič, Karol Herda, Martina Jandzíková, Jana 

Bendová, Eva Berešová, Miroslav Baník, Marián Šiška, Zuzana Nedelková, Peter Marko, 

Valéria Vasiľová. 

Ospravedlnený neprítomný člen výboru: Ján Kaňuch 

Neospravedlnený člen výboru: Imrich Herbáček. 

Prítomný čestný prezident SSVPL SLS: František Klimo. 

A : mimoriadnu členskú schôdzku otvorila o 14:30 hod MUDr. Vaverková a všetkých 

prítomných privítala. Pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov následne schôdzku 

odloţila o jednu hodinu, t.j. na 15:30 hod.  

B : MUDr. Vaverková otvorila o 15:30 hod mimoriadnu členskú schôdzku ( ďalej len MČS). 

C : voľba zapisovateľov zápisnice, navrhnutí MUDr. Ostrovská, MUDr. Lipták. 

              Hlasovanie:  ZA: 79 

                                   PROTI: 0 

                                   ZDRŢALO SA: 4 

            Zapisovatelia boli schválení väčšinou hlasov. 

D : voľba overovateľov zápisnice. Navrhnutí MUDr. Herda, MUDr. Makara 

              Hlasovanie:  ZA: 71 

                                   PROTI: 0 

                                   ZDRŢALO SA: 2 

            Overovatelia boli schválení väčšinou hlasov. 

E : voľba mandátovej komisie. Navrhnutí MUDr. Šusta, MUDr. Bakič, MUDr. Buzgová. 

              Hlasovanie: ZA: 77  

                                  PROTI: 0 

                                  ZDRŢALO SA: 6 

            Mandátová komisia bola schválená väčšinou hlasov. 



 

2 

 

             

Mandátová komisia následne spočítala prítomných. Prítomných bolo 83 členov. 

F : MUDr. Vaverková predniesla návrh programu MČS:   

1.situácia v SSVPL    SLS 

2.stanovisko k LSPP 

3.stanovisko ku generickej preskripcii 

4.diskusia 

Hlasovanie: ZA: 81 

                    PROTI: 0 

                    ZDRŢALO SA: 2 

             Program MČS bol schválený väčšinou hlasov. 

  

Ďalej sa postupovalo podľa schváleného programu schôdze.   

MUDr. Vaverková poverila ďalším vedením schôdze MUDr. Makaru a MUDr. Pekaroviča. 

Bod 1) Situácia v SSVPL SLS 

 

 Na návrh MUDr. Makaru boli schválené tieto uznesenia:  

a) Členská schôdza potvrdzuje – deklaruje platnosť priebehu a výsledkov volieb do 

orgánov SSVPL SLS, konaných v dňoch 15.5.2010 – 15.6.2010. 

 Na základe vyhlásených výsledkov volieb konaných v dňoch 15.5.2010 – 15.6.2010, 

členská schôdza potvrdzuje - deklaruje nasledovné zloţenie orgánov SSVPL SLS: 

Výbor SSVPL SLS: 

- 1. Bratislavský kraj-MUDr.Iveta Vaverková 

- 2. Trnavský kraj- MUDr.Peter Pekarovič 

- 3. Trenčiansky kraj- MUDr. Karol Herda 

- 4. Nitriansky kraj- MUDr. Marián Šiška 

- 5. Ţilinský kraj- MUDr. Martina Jandzíková 

- 6. Banskobystrický kraj- MUDr. Imrich Herbáček 

- 7. Prešovský kraj- MUDr. Miroslav Baník 

- 8. Košický kraj- MUDr. Valéria Vasiľová 

Ďalších 6 členov výboru sa dopĺňa podľa poradia v absolútnom počte získaných hlasov: 

-  9. MUDr. Zuzana Nedelková 

- 10. MUDr. Peter Marko 

- 11. MUDr. Ján Kaňuch 

- 12. MUDr. Peter Makara 

- 13. MUDr. Jana Bendová 

- 14. MUDr. Eva Bérešová              
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Hlasovanie: ZA: 71  

                     PROTI: 5  

                     ZDRŢALO SA: 7 

  Dané uznesenie bolo schválené väčšinou prítomných. 

 

b) Mimoriadna členská schôdzka ruší všetky uznesenia prijaté na rokovaní nelegitímneho 

výboru SSVPL SLS konaného dňa 31.7.2010 v Banskej Bystrici, ktorého mandát 

zanikol ex lege ku dňu 7.6.2010. Ďalej ruší všetky uznesenia prijaté na nelegitímnej 

členskej schôdzke konanej dňa 16.10.2010 v Ţiline. 

 

Hlasovanie: ZA: 67 

                    PROTI: 3 

                    ZDRŢALO SA: 11 

Dané uznesenie bolo schválené väčšinou prítomných. 

 

c) Členská schôdzka poveruje MUDr. VAVERKOVÚ podať v mene SSVPL SLS návrh 

na zmenu zapisovaných údajov v Registri občianskych zdruţení vedených MV SR 

v časti prezident SSVPL SLS a sídlo SSVPL SLS tak ako tieto skutočnosti boli 

registrované v júli 2010, z dôvodu zosúladenia v súčasnosti deklarovaného stavu v  

„registri“ so stavom konštitutívnym zaloţeným voľbou prezidenta na zasadnutí výboru 

SSVPL SLS dňa 5.7.2010 a uzneseniami prijatými na tejto členskej schôdzke SSVPL 

SLS, a to nasledovne: 

- V časti prezident SSVPL SLS sa zapisuje MUDr. VAVERKOVÁ Iveta a vymazuje 

sa MUDr. NEDELKOVÁ Zuzana; 

- V časti sídlo SSVPL SLS sa vymazuje PIEŠŤANY a zapisuje sa BRATISLAVA. 

 

     Hlasovanie: ZA: 67  

                         PROTI: 1 

                         ZDRŢALO SA: 15 

     Dané uznesenie bolo schválené väčšinou prítomných. 

 

d) V záujme právnej istoty a z opatrnosti sa členská schôdzka SSVPL SLS uzniesla na 

tomto záväznom výklade obsahu ustanovenia čl. IX. bod 6) Stanov SSVPL: 

„členská schôdza volí výbor SSVPL a Revíznu komisiu SSVPL SLS. Voľby sa konajú 

tajne. Kandidátnu listinu a volebné listiny schvaľuje Výbor SSVPL SLS. Do výboru 

SSVPL SLS a do revíznej komisie SSVPL SLS sú zaradení kandidáti s najvyšším 

počtom získaných hlasov, pri rešpektovaní regionálneho princípu, kedy sa členmi 

uvedených orgánov stanú kandidáti,  zástupcovia jednotlivých regiónov (VUC)s 

najväčším počtom získaných hlasov a ďalšími členmi, ostatní kandidáti v poradí  

podľa celkového počtu získaných hlasov.  Ostatní kandidáti sú v poradí podľa počtu 

získaných hlasov považovaní za náhradníkov. Za náhradníkov regionálnych zástupcov 

sú prednostne považovaní kandidáti z poradia z daného regiónu“.  
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Hlasovanie: ZA: 70 

                    PROTI: 0 

                    ZDRŢALO SA: 13 

Dané uznesenie bolo schválené väčšinou prítomných. 

 Niekoľko členov odchádza z rokovacej sály, preto mandátová komisia upresnila počet 

prítomných členov: PRÍTOMNÝCH  67 členov. 

 Na návrh MUDr. Pekaroviča boli schválené tieto uznesenia: 

e) Všetky uznesenia "starého výboru" z minulého funkčného obdobia prijaté po 7.6.2010 

a všetky aktivity z nich vyplývajúce vyhlasuje členská schôdzka za neplatné. 

 

Hlasovanie: ZA: 39 

                    PROTI: 8 

                    ZDRŢALO SA: 13 

Dané uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov. 

 

f) Nasledujúce voľby do výboru SSVPL  SLS sa uskutočnia v roku 2014 na konci mandátu 

súčasného výboru. 

 

Hlasovanie: ZA: 30 

                    PROTI: 8 

                    ZDRŢALO SA: 10 

Dané uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov. 

 

g) Návrh uznesenia na zmenu stanov:  MČS sa uzniesla na tejto zmene stanov: Výbor je 

uznášania schopný pri osobnej účasti polovice členov. Hlasovať môţe len fyzicky 

prítomný člen výboru (s výnimkou vyhláseného elektronického hlasovania). 

Hlasovanie: ZA: 47 

                    PROTI: 7 

                    ZDRŢALO SA: 9 

Dané uznesenie bolo schválené 2/3 väčšinou prítomných. 

 

 

Bod 2) Stanovisko k LSPP 

Uznesenie: MČS ţiada príslušné orgány zrušiť povinnosť slúţiť LSPP pre všetkých lekárov 

odboru VL, obmedziť dobu výkonu LSPP do 22.00 hod.,  zlepšiť financovanie LSPP aspoň 

na úroveň uţ deklarovanú MZ SR. 

MČS poveruje rokovaniami za túto oblasť MUDr. Makaru a MUDr. Berešovú. 
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Hlasovanie: ZA:  46. 

                    PROTI: 7 

                    ZDRŢALO SA: 10 

Dané uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov. 

Bod 3) Stanovisko ku generickej preskripcii 

 

Uznesenie: MČS nesúhlasí s plánom MZSR zaviesť  generickú preskripciu liekov  a chceme 

tlmočiť aj obavy pacientov zo zamýšľaného spôsobu generickej preskripcie, ktoré vyjadrujú 

v našich ambulanciách. 

Hlasovanie: ZA: 57 

                    PROTI: 0 

                    ZDRŢALO SA: 0 

Dané uznesenie bolo jednohlasne prijaté. 

 

Bod 5) DISKUSIA 

 

Vystúpil MUDr. Marko, ktorý vyjadril svoje obavy, ţe sa nevie zorientovať v tom, či sa má 

uchádzať o miesto vo výbore SSVPL SLS alebo v RK SSVPL SLS, keďţe v obidvoch 

orgánoch sa umiestnil na zvoliteľných miestach.  

 

MUDr. Lipták vysvetlil, ţe  na jar 2010 sa uskutočnili právoplatne iba voľby do výboru 

SSVPL SLS, ktoré sa uskutočnili v súlade so stanovami SSVPL SLS. Voľby do revíznej 

komisie neboli organizované v súlade so stanovami SSVPL SLS nakoľko ich neorganizoval 

výbor,  ale organizovala ich iba sama dr. Nedelková bez vedomia a bez schválenia kandidátky 

na voľby do revíznej komisie výborom  a takisto nebola výborom zriadená volebná komisia 

pre vyhodnotenie volieb do revíznej komisie. Preto takéto voľby nemoţno povaţovať za 

právoplatné. Naviac po odstúpení RK SSVPL SLS zostal v RK právoplatne zvolený 

náhradník MUDr. Sloboda, ktorý je v súčasnosti jediným jej členom. Slová MUDr. Liptáka 

potvrdil MUDr. Makara, ktorý prečítal predmetné uznesenia výboru a členskej schôdze, ktoré 

všetky hovoria iba o organizovaní volieb do výboru SSVPL SLS. Výbor bude organizovať  

v blízkej dobe doplňovacie voľby do revíznej komisie tak, aby súčasná revízna komisia mohla 

dokončiť svoje súčasné riadne volebné obdobie  2007-2011. V roku 2011 sa uskutočnia voľby 

novej revíznej komisie na obdobie rokov 2011 -2015.   

 

G : Po vyčerpaní programu o 17:30 hod. poďakovala MUDr. Iveta Vaverková, MPH 

prítomným za aktívny prístup a ukončila MČS.       
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V Bojniciach, dňa 23.10.2010 

 

 

Zapisovatelia: 

 

MUDr. Soňa Ostrovská 

 

MUDr. Peter Lipták 

 

Overovatelia zápisnice:                       

 

MUDr. Peter Makara, MPH 

 

MUDr. Karol Herda 

                                                                                         

 

                                                                                        MUDr. Iveta Vaverková, MPH 

                                                                                              Prezident SSVPL SLS 


