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KANDIDÁT do volieb výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 9.júna 2014 
 
1. Meno, priezvisko, tituly, funkcie:  
MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPL SLS.  V minulosti dlhoročný člen výboru, 
viceprezident pre styky so zahraničím.     
 
2. Profesionálny životopis:  
Promócia 1976, atestácia I.st. z internej medicíny, I. a II. atestácia zo všeobecného lekárstva. 
Pedagogické minimum IVZ, 9 rokov školenia+služby RZP, prednosta odd.VL NsP, okresný odborník VL, 
súdny znalec odboru VL ad hoc, riaditeľ NsP, člen Rady RLK, viceprezident RLK, prezident RLK, člen 
Rady SLK, člen legislatívneho výboru SLK, člen poradného zboru ASL SR pre VL. Mnohé domáce 
publikácie v časopisoch, spoluautor učebnice Praktické lekárstvo, mnohé prednášky na 
medzinárodnom aj domácom fóre, zastupovanie SSVPL SLS na viacerých podujatiach v zahraničí. 
Práca na int.odd.NsP Bojnice 3 roky, ambulancia VL Prievidza 8 rokov, ambulancia VL NsP Hlohovec 
od 1987 doteraz. 
 
3. Doterajšie aktivity v SSVPL :  
Člen výboru od r.1983 doteraz. Viceprezident pre styky so zahraničím 2006 – 2010, vedecký sekretár 
od 2010 doteraz. Spoluorganizovanie odborných vedeckých konferencií SSVPL SLS, mnohé prednášky 
doma aj v zahraniční, člen delegácií SSVPL na viacerých zahraničných fórach. 
 
4. Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť: 
Zjednotiť rozdelenú komunitu VL na Slovensku do jedného celku, ktorý môže účinnejšie presadzovať 
naše oprávnené požiadavky voči partnerom (i protivníkom). 
 
Pracovať na zvyšovaní úrovne práce VL – odbornej aj organizačnej. 
V tom i kompetencie, nutnosť podávať kvalitný výkon, ktorý musím byť primerane ocenený. 
  
Pracovať na vytváraní zdravého sebavedomia a aktívnej podpory členskej základne pre svojich 
zástupcov v jednaní s príslušnými partnermi (generáli bez vojska nie sú efektívni).  
 
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
22.4.2014, Peter Pekarovič 
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