
2

Príhovor prezidenta SSVPL SLS

Voľte teraz!
Vážení kolegovia
Naša odborná spoločnosť je občianske
združenie, ktoré bolo zapísané na MV SR
pod č.spisu VVS/1-900/90-11564 ako
SSVPL SLS. V roku 2010 bol zvolený
výbor SSVPL SLS na 4 roky, ale v roku
2011 skupina okolo dr. Nedelkovej (dr.
Marko, dr. Jurgová) premenovali spoloč-
nosť na SSVLD SLS a vyhlásili sa za ďalší
výbor. Odvtedy sa vedie spor o tom, kto
je ten pravý a kto je ten ľavý (SSVLD
SLS/SSVPL SLS). Žiadna nová spoločnosť
nevznikla, ani pôvodná nezanikla, teda
je iba jedna spoločnosť, ktorá je kolek-
tívnym členom SLS s tou istou, spoloč-
nou členskou základňou.

Členská schôdza, ktorá sa uskutočnila 18.10.2013 v Starom Smokovci, počas výročnej
konferencie všeobecných lekárov v Tatrách, poverila výbor (SSVPL SLS) organizáciou
volieb, z ktorých sa má vytvoriť znovu jedno vedenie. 

Peter Makara
prezident SSVPL SLS

10.5.2014

Dňa 16.5.2014 sa o 18:00 uskutočnila členská schôdza
(SSVLD SLS), ktorú zvolal MUDr.Marko do Žiliny do hotela
Holiday Inn v rámci 35. Kongresu všeobecných lekárov. Bola
odložená o 30 minút pre nedostatok členov a začala sa
o 18:30. Zaregistrovalo sa na nej 70 členov. MUDr.Marko
predčasne odišiel, aj s celým svojim výborom, keď bol do
programu schválený bod o voľbách do spoločnosti (za: 62,
proti: 5, zdržal sa: 3). Ukončenie členskej schôdze nebolo od-
hlasované, práve naopak, členovia sa hlasovaním vyjadrili
pre jej pokračovanie (za: 48, proti: 0, zdržal sa: 0).  
Na tejto členskej schôdzi bola potvrdená a schválená legiti-
mita korešpondenčných volieb výboru (za: 46, proti: 0, zdržal
sa: 2), ktoré sa začali 16. 5. a budú trvať do 9. 6. 2014.
Členská schôdza v Žiline vyzvala všetkých členov
(SSVPL SLS / SSVLD SLS), aby sa ich zúčastnili a dali svoj
hlas lekárom, ktorým dôverujú.

Voľby sa nepodarilo uskutočniť cestou SLS pre nedodanie
kandidátky za výbor MUDr. P. Marka. Zvolili sme náhradné
riešenie, ktoré zabezpečuje dostatočnú ochranu legitímneho
priebehu volieb. Volebné lístky preberie na pošte advokát
ako zásielku uhrádzanú príjmateľom a zaregistruje každý pri-
jatý volebný lístok. Dňa 13.6 odovzdá lístky notárovi, kde
prebehne spočítavanie hlasov volebnou komisiou a bude
o priebehu volieb spísaná notárska zápisnica. Následne budú
vyhlásené výsledky volieb.

Na volebnom lístku sme nechali 14 voľných miest. Na vo-
lebný lístok môžu lekári dopísať aj kompletne nových 14
mien. Mená členov oboch výborov našej spoločnosti si lekári
môžu nájsť na ich web stránkach www.vpl.sk a www.svld.sk,
alebo si vybrať zo zoznamu viac ako 1400 členov, ktorý je pri-
ložený ku volebnému lístku. 

Naši členovia vyjadrili vôľu na dvoch členských schôdzach
(Tatry 2013 a Žilina 2014), že riešenie situácie vidia v novom
výbore, ktorý vznikne po voľbách a vyzvali oba doterajšie
výbory, aby výsledky rešpektovali. Keďže obe členské
schôdze, jedna zvolaná MUDr.Makarom a druhá
MUDr.Markom, schválili rovnaký záver, nemala by byť
pochybnosť o tom, ktorá bola tá pravá členská schôdza.
Členská schôdza je najvyšší orgán spoločnosti (vyšší ako
výbor a prezident spoločnosti) a závery členskej schôdze
(Tatry aj Žilina) sú platné pre všetkých členov, pre výbor a aj
prezidenta odbornej spoločnosti, aj keď so závermi nemusia
byť stotožnení.   

Iba rešpektovanie výsledkov volieb zabezpečí perspektívu
vyriešenia roky sa vlečúceho sporu o vedenie našej odbornej
spoločnosti (SSVPL SLS/SSVLD SLS). Kto výsledky volieb ne-
bude rešpektovať, nepraje si konsolidáciu, lebo napadnúť
a spochybňovať sa dá všetko a neustále.

Na záver si dovolím vyzvať všetkých členov našej odbornej
spoločnosti, aby neváhali a podporili svojich kandidátov. Silu
novému výboru môžete dať iba Vy. Každý Váš hlas pomôže
zjednotiť našu spoločnosť, a preto  čo najskôr odošlite vo-
lebný lístok v priloženej obálke, Čím vyššia bude Vaša účasť,
tým vyšší mandát získa výbor. Máte možnosť situáciu zmeniť
do 9.6.2014 a do tohto termínu sa zúčastniť volieb. Prosím
nepremeškajte to!

ČO UŽ MÁME ZA SEBOU?
1 Výročné konferencie v Tatrách 

2 Rokovania so ZP – zlepšenie finančných
podmienok pre nás

3 Wonca Praha 2013

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ?
1 Zjednotenie a vyššie kompetencie

2 Zlepšenie finančného ohodnotenia

3 Rezidenčný program

4 Rozvoj regionálneho vzdelávania

5 Tvorba odborných postupov VLD

6 Organizácia Wonca konferencie na Slovensku

Voľte od 16. 5. do 9. 6. 2014

Výzva pre Vás
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