
Vážené kolegyne a kolego-
via! Urobte výnimku aj tí, ktorí
nezvyknete čítať všetky články
v časopisoch a tento článok
pomaly a dôkladne prečítajte -
napriek tomu, že nie je celkom
krátky. Je dôležitý pre Vás, ako

všeobecného lekára, ako aj pre
budúce roky nášho odboru, aby sa nám mohlo dariť lepšie.

Väčšina aspoň okrajovo pozná, v akom marazme sa nachádza od-
borná spoločnosť všeobecných lekárov od roku 2010. Nebudem popi-
sovať detaily, ale výsledkom je trvajúca rozštiepenosť na dve spoločností
s dvomi prezidentmi, dvomi výbormi, ktorí sa navzájom neuznávajú.
Naše snahy o čestné riešenia neboli druhou stranou akceptované.

Pracovali sme, ako sme najlepšie vládali. Viditeľným vrcholom boli
naše výročné odborné konferencie v Bojniciach a potom v Starom Smo-
kovci, kde sa nás minulý rok zišlo vyše 800 zaregistrovaných lekárov a asi
170 sestier. Znesieme porovnávanie na európskej úrovni. Kto ste boli, vi-
deli ste. Za zmienku stojí aj naša spoluúčasť na organizovaní česko-slo-
venského dňa v rámci Wonca World 2013 v Prahe. Do Prahy sme
organizačne a finančne podporili účasť 60 kolegov a niekoľkých študen-
tov medicíny. Slovensko bolo stovkou účastníkov na 14. mieste spome-
dzi krajín celého sveta! Je to obdivuhodné, môžeme na to byť právom

hrdí. Počas 3 dní sa v Prahe udeľovalo ocenenie „Najlepší poster dňa“.
Jedna z cien išla na Slovensko. Nestratili sme sa, urobili sme si dobré
meno pred očami sveta.

A teraz ten nekončiaci príbeh našej odbornej spoločnosti .... Nevedeli
sme, ako to už konečne vyriešiť, nech sa naše sily netrieštia. Postupne na-
dobúdame presvedčenie, že to môže byť aj cielené rozbíjanie nášho
stavu všeobecných lekárov. Cieľ je históriou overený - rozdeľuj a panuj...
Sme najsilnejšia skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A na-
vyše - nemá nás kto nahradiť! Ak by sme sa zjednotili, to by bola sila, s kto-
rou by nebolo možné kývať tak, ako tomu bolo doteraz.

Nevieme nájsť iný spravodlivejší spôsob riešenia, ako nové voľby.
Účastníkmi tak sú všetci VL, všetci môžu kandidovať, nik nebude z kan-
didátky vylúčený. Voľby usporiadava nezávislá inštitúcia, právna kance-
lária a overí ich notár. Ich výsledky budú nezávisle vyhodnotené
a overené a veríme, že ich všetci budú rešpektovať. Z volieb vzíde nový
výbor odbornej spoločnosti, ktorý si zvolí nového prezidenta a doterajší
patologický stav konečne odíde do histórie. Môže s týmto niekto nor-
málny nesúhlasiť? 

Nakoniec voľby sa konečne uskutočňujú. Naša členská schôdza už
v októbri 2013 v Starom Smokovci odsúhlasila skrátenie funkčného ob-
dobia terajšieho výboru SSVPL SLS, aby sa mohli uskutočniť voľby v čím
skoršom termíne. Výsledky volieb sa budú hodnotiť podľa celkového
počtu odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov za celé Slovensko.

1. Nedajte sa zmiasť najrôznejšími pokusmi, ktoré by mohli
uskutočnenie a priebeh volieb zmanipulovávať alebo spochyb-
ňovať. Vôbec sa nedá vylúčiť, že sa takéto niečo objaví. Zoznam
možných aktérov nebudem t.č. rozoberať... Spôsoby môžu byť
rafinované a dokonale mätúce. 
Aj vlk v rúchu baránka sa môže zjaviť... Situácia je jasná a jednoz-
načná: Rozoslali sa volebné lístky s menami kandidátov do vý-
boru odbornej spoločnosti. Je aj možnosť dopísať ďalšie mená
na voľné riadky. Volí sa 14 mien. Môžete označiť aj menší počet,
vtedy je Váš hlas platný. Ak by ste označili viac, ako 14 mien, celý
Váš hlas bude neplatný. Nepomýľte sa. Okrem toho sa koná aj
voľba do Revíznej komisie odbornej spoločnosti. Na túto voľbu
je osobitne vyznačený zoznam kandidátov. Označte 3 mená. Nie
viac. Aj tu je možnosť dopísať a označiť aj iné mená podľa vášho
výberu. A na konci je ešte korešpondenčné hlasovanie o zmene
a doplnení stanov. 

To je všetko, nič iné sme pre vás nepripravili...

2. Koho voliť? No to je veru ozaj dôležité. Ste slobodní ľudia.
Voľby sú tajné. Váš hlas je suverénny. Toto všetko s patričnou
úctou rešpektujem. Popri tomto všetkom Vás prosím o podporu
kandidátov, ktorých sme vyberali po dôkladnom uvažovaní.
Často si spomínam na rokovania nášho výboru v dávnejšej mi-
nulosti, kedy sme sa ešte o 11.00 hod. zúrivo a „do krvi“ hádali,
iba o tom kto má písať zápisnicu z toho zasadania... Podobné ob-
štrukcie pokračovali aj pri prerokovávaní ďalších bodov pro-
gramu, na ničom sa nedalo dohodnúť, prakticky pri všetkom
„tiekla krv“. Úplne choré. (Ktosi v tom čase povedal, že „mať vo vý-
bore ľudí odmietajúcich pracovať v záujme všetkých, nie je ani
trochu dobré...“).

Ak by ste vedeli podporiť zostavu mien do výboru: Bendová-Bé-
rešová-Blahová-Zimanová-Herda-Jandzíková-Šimková-Krnáč-
Lipták-Macháčová-Makara-Ostrovská-Pekarovič-Vaverková.

Som presvedčený, že ste urobili dobrú voľbu. Je to náš tím na
dnešné ťažké časy.

Aj do Revíznej komisie potrebujeme správnych ľudí. Navrhu-
jeme mená Senčáková-Kaňuch-Bakič.

3. Zúčastnite sa! Voľby sú platné pri každom počte zúčastne-
ných voličov. Tieto voľby však majú jednu zvláštnosť. Všetci vo
výbore sme dospeli k záveru, že je mimoriadne dôležité, aby sa
týchto volieb zúčastnila drvivá väčšina našich členov. Registru-
jeme vyše 1.400 našich členov a noví stále pribúdajú. Väčšina VLD
začína chápať, že jednota je životne dôležitá. Ďakujeme!

Ak aspoň 1.000 z vás nenechá veci len tak a pošle svoj hlas,
bude to nespochybniteľný plebiscit. Pri takom počte už nik ne-
bude môcť kašľať na názor členskej základne a čosi prekrúcať
a spochybňovať (ako sa to neraz stávalo v minulosti...).

Ak sa zúčastníte týchto volieb, jednak dáte mandát na prácu
členom nového výboru, ale súčasne aj jasne poviete, že už bolo
dosť doterajšieho rozvratu a dáte priestor pre poriadok a jednotu,
po čom oprávnene všetci voláme už niekoľko rokov.

Preto Vás prosím, odošlite volebný lístok, stojí Vás to len trošku
malej práce. Ani poštovné nemusíte platiť len označiť volebný
lístok zalepiť do priloženej obálky a hodiť do poštovej schránky.
Ak niekto stratil obálku(nájdite si lepšiu výhovorku) tak nič Vám
nebráni poslať volebný lístok vo svojej obálke. Nalepiť známku,
napísať adresu nášho garanta nezávislosti advokáta zo Sniny:
JUDr. Miloš Kunec, Strojárska 3995/113, 069 01 SNINA, oz-
načiť obálku „Voľby výboru“ a hodiť do poštovej schránky. Urobíte
tak čosi pre náš odbor, urobíte tak niečo pre seba samých. Aspoň
pre túto príležitosť urobte niečo navyše, oslovte kolegov a spo-
ločne sa postavme za správnu vec. Každý hlas má v týchto voľ-
bách ozaj veľkú cenu. Aj ten Váš... 

Pridajte sa k nám hlasovaním v našich voľbách!

Doterajšie stanovy, zverejnené na www.vpl.sk majú už 6 dodatkov a sú
veľmi neprehľadné. Zakotvením kolektívneho členstva zakladajú ne-
rovné postavenie SSVPL SLS voči SLS. Preto sme sa rozhodli ich pre-
pracovať, zmodernizovať a  princíp podriadenosti voči SLS sme
nahradili princípom spolupráce so všetkými lekárskymi združeniami
doma aj v zahraničí, Veríme, že nové stanovy budú účinný moderný
nástroj, ktorý pomôže zlepšiť postavenie VLD v spoločnosti.
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DÔLeŽItÉ!
PreČÍtaJte!

MUDr. Peter Pekarovič, vedecký sekretár SSVPL SLS
Hlohovec 10.5.2014

Veľmi Vás prosím, snažte sa ich pochopiť, lebo sú kľúčové.
Teraz mi dovoľte zdôrazniť  tri veľmi dôležité body. 

Dôležitá informácia
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