
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti  
Sídlo: Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava. Kontakty: www.vpl.sk, vpl@vpl.sk 
 
KANDIDÁT do volieb revíznej komisie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 9.júna 2014 
 

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 
Meno a priezvisko, titul:  MUDr. Peter Bakič, vek 45 r. 
Adresa pracoviska: Ambulancia VLD: Hlavná 8, Zavar 919 26 (okr. Trnava) 
 
VZDELANIE :  Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno, ČR 
                            študijný odbor: všeobecné lékařství, promócia 1.7. 1994 
 
ODBORNÁ PRAX :  október 1994-1997r.: sekundárny lekár interné odd. NsP Trnava,  
1997-2001r.: sekundárny lekár Kliniky funkčnej diagnostiky SZU a NÚTaRCH  
NsP Sv.Kríža Bratislava-Podunajské Biskupice,  
2001 až súčasnosť: praktický lekár pre dospelých v NZZ VLD ambulancii v Zavare, v 2008-
2009 školiace miesto v odbore: služby zdravia pri práci na KPLaT UFN Bratislava-Kramáre, 
od 2010 roku až súčasnosť: práca na ambulancii pracovného lekárstva oddelenia PZS 
Novapharm - Železničnej nemocnice a polikliniky a.s., Bratislava, od 2010 roku až súčasnosť: 
práca na ambulancii služieb zdravia pri práci v NZZ Zavar a pre PZS. 
Atestácie: 
Špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva I.stupňa – 1997 r. 
Špecializačná skúška zo všeobecného lekárstva II.stupňa – 2004 r. 
Špecializačná skúška zo služieb zdravia pri práci – 2009 r. 
 
PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ: 
Prednášky v rámci kongresov SSVPL SLS 
 
AKTIVITY V ZDRAVOTNÍCKYCH ORGANIZÁCIÁCH: 
aktívna účasť pri príprave kongresov SSVPL SLS ako člen organizačného výboru ,  
člen Revíznej komisie SSVPL SLS, 
člen Zdravotného výboru SLK Bratislava – za segment VLD, 
člen Dozornej rady Nadácie LEKÁR 
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI : 
                             
Nemecký jazyk – aktívne, výborne 
Anglický jazyk – aktívne, základne 
Ruský jazyk – aktívne, základne 
 
CIELE: rozvoj odboru VL, silná organizácia SSVPL, spravodlivé vzťahy a procesy v 
spoločnosti. 
 
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
22.4.2014, Peter Bakič 
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