
Uznesenie sekcií VLD RLK Prešov a Košice zo dňa 26.1.2008  
 
1.Sekcie RLK Prešov a Košice podporujú stanoviská a postoje  MUDr. Liptáka v ZV SLK, 
odmietajú vyjadrenia, že  sú to jeho súkromné iniciatívy. Tieto aktivity vznikajú na základe 
spoločných rokovaní sekcií RLK Prešov, Košice, členov VLD v ZV SLK a členov výboru 
SSVPL SLS, čo považujeme za reprezentatívne zastúpenie VLD SLK. Týchto rokovaní sa 
zúčastňuje aj MUDr. Lipták. Žiadame Prezídium SLK a Radu SLK aby vysvetlili  prečo 
považujú aktivity MUDr. Liptáka za jeho súkromné aktivity. 
 
2. Nepovažujeme rokovania o zmluvách na rok 2008 s VšZP za ukončené. Žiadame v nich 
pokračovať. Podporujeme vyhlásenie ZV SLK z 22.1.2008. 
 
3. Žiadame obratom zaslať na e- mail adresy predsedov sekcií VLD a tiež členom  ZV SLK 
zápisnicu z rokovaní prezidenta SLK Milana Dragulu a predsedníčky ZV SLK Zuzany 
Teremovej s VšZP zo dňa 22.1.2008 s konkrétnymi cenovými podmienkami pre VLD, za účelom 
informovania členov sekcií VLD SLK. 
 
4. Upozorňujeme, že pri medializovaní dohody SLK s VšZP došlo k porušeniu bodu 10 Štatútu 
ZV SLK, kde sa uvádza: „Vo vzťahu k masovokomunikačným prostriedkom zastupuje ZV SLK 
predseda alebo ním poverený člen. Informácie poskytované masovokomunikačným prostriedkom 
musia zodpovedať záverom a stanoviskám ZV SLK,  alebo záveru rokovaní potvrdených 
účastníkmi rokovania v zápisnici.“ 
 
 5. Vyzývame VLD, ktorí majú platnú zmluvu  s VšZP do konca marca 2008  aby nepodpísali 
súčasný návrh  zmluvy s VšZP,  pretože v  rokovaniach  o zmluvách pokračuje  ZV SLK. 
MUDr. Lipták pripraví konkrétnu informáciu o aktualizovanej požiadavke pre VLD a po 
schválení sekciami VLD táto  bude zaslaná  všeobecným lekárom. Vyzývame VLD 
k spoločnému postupu pri rokovaniach o zmluvných záležitostiach so zdravotnými poisťovňami. 
Vyzývame VLD aby splnomocnili pre tieto rokovania našich zástupcov v ZV SLK  MUDr. Petra 
Liptáka, MUDr. Zuzanu Nedelkovú a MUDr. Petra Makaru. Vyjadrujeme plnú podporu 
menovaným všeobecným lekárom pre dospelých. Sme presvedčení, že záujmy VLD musia hájiť 
VLD. Iba spoločným postupom všetkých VLD môžeme dosiahnuť rešpektovanie našich 
oprávnených požiadaviek v zmluvách so zdravotnými poisťovňami. 
 
6. Aké sú naše zásadné požiadavky v zmluvách na rok 2008 s VšZP: 
-navýšenie cien oproti roku 2007 o 15% 
-zmluvy na dobu určitú na rok v období vždy od 1.4. do 31.3.  
-kapitácia od 18 rokov 
-preplácanie výkonu EKG a návštevy 
-preplácanie výkonov očkovania 
-OK testy  bez vyžadovania formulárov SGS SLS 
 
Adresát na vedomie: 
Rada SLK, Prezídium SLK, Prezident SLK, Predsedníčka ZV SLK, Kontrolný výbor SLK 
 
Príloha prezenčná listina predsedov sekcií VLD Prešov a Košice. 
 


