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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLS

MUDr. Jana Bendová
Veľký Biel

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
od 02/2010 Doktorandské štúdium -

externé štúdium v odbore
vnútorné choroby, manaž-
ment chronických respi-
račných ochorení na ambulancii všeobecného lekára,
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v roku 2006 Atestácia zo všeobecného lekárstva, Slovenská zdra-
votnícka univerzita

v roku 2001 Atestácia z vnútorného lekárstva 1.stupňa, Slovenská
zdravotnícka univerzita
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
všeobecné lekárstvo 

PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
Od r. 2006 Všeobecný lekár pre dospelých vo vidieckej ambu-

lancii vo Veľkom Bieli
Od r. 2012 Posudkový lekár 
2012-2013 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave,

od januára 2014 na čiastočný úväzok ÚPSVaR v Pe-
zinku

2003-2006 IMFORM s.r.o. Bratislava. Pracovala som ako monitor
klinických skúšaní liekov a 2 roky som viedla oddele-
nie Bezpečnosti liekov a medicínskeho poradenstva

1998-2002 Národný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení,
Bratislava

1997-1998 Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných
ochorení, Nitra

Doterajšie aktivity v SSVPL
Od roku 2010 spoluorganizujem výročné konferencie SSVPL, pred-
nášam na regionálnych seminároch, aj celoslovenských kongresoch.
Publikujem odborné články, v roku 2011 som publikovala Odporu-
čené postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti.
Vo výbore mám na starosti medzinárodnú spoluprácu, špecifiká
práce všeobecných lekárov na vidieku a kontakt s lekármi v príprave
na atestáciu ako aj mladými všeobecnými praktikmi.  
Od roku 2012 prednášam medikom aj lekárom v predatestačnej
príprave na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Od roku 2013 pred-
nášam všeobecné lekárstvo aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
a spolupodieľam sa na príprave osnov výučby všeobecného lekár-
stva.  V rokoch 2009-2014 som reprezentovala Slovensko v medzi-
národnej organizácii WONCA, v súčasnosti aktívne pracujem v Aso-
ciácii učiteľov všeobecného lekárstva EUrACT. 

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
- naštartovanie Rezidentského programu, 
- zlepšenie postavenia všeobecných lekárov,  
- zvyšovanie odbornej úrovne kvalitným vzdelávaním, 
- tvorbu doporučených postupov pre všeobecných lekárov, 
- zohľadnenie špecifikácií práce vo vidieckych ambulanciách,
- a medzinárodnú spoluprácu.

Kandidáti výboru do volieb výboru 
Slovenskej spoločnosti všeobecného
praktického lekárstva SLS

MUDr. Eva Bérešová
Poprad

Profesionálny životopis 
v roku 1995 Atestácia zo všeobec-

ného lekárstva, Slo-
venská zdravotnícka uni-
verzita

v roku 1985 Atestácia z  otorinola-
ringológie 1. stupňa, Slovenská zdravotnícka uni-
verzita

1975-1981 Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice,
všeobecné lekárstvo 

Doterajšie aktivity v SSVPL
Od roku 2010 pracujem vo výbore, podieľam sa na organizácii
výročných konferencií SSVPL vo Vysokých Tatrách vo funkcii
predsedníčky organizačného výboru, prednášam na regionál-
nych seminároch, na celoslovenských a medzinárodných kon-
gresoch, publikujem odborné články, editorialy

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Zvýšiť kompetencie všeobecným lekárom, hlavne v koncových
ambulanciách, výrazne obmedziť počet preskripčne obmedze-
ných liekov, obnoviť vyšetrovanie PSA v rámci preventívnych
prehliadok mužov.
Vypracovať odovzdávanie lekárskej praxe na princípe predaja.
Naďalej sa venovať kvalitnej edukácii všeobecných lekárov pre
dospelých na všetkých úrovniach.
Zlepšovať ekonomické a spoločenské postavenie VLD na zá-
klade oprávnených požiadaviek.
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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLS

MUDr. Beáta Blahová
Krompachy

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
od r. 2013 Kurzy akupunktúry na

katedre akupunktúry
SZU 

v roku 2011 mesačná stáž na ka-
tedre všeobecného lekárstva a verejného zdra-
votníctva na lekárskej fakulte Viedenskej univer-
zity

v roku 2008  atestácia zo všeobecného lekárstva (Európska
atestácia) – Slovenská zdravotnícka univerzita

v roku 2006 postupová skúška – spoločný internistický
kmeň – SZU

v roku 2003 atestácia zo všeobecného lekárstva 1. stupeň 
PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
od r. 2006 všeobecný lekár v ambulancii pre dospelých v

Krompachoch
2004-2006 sekundárny lekár na oddelení hematológie v ne-

mocnici J. A. Reimana v Prešove
od. r. 2000 sekundárny lekár na viacerých oddeleniach v

nemocnici J. A. Reimana v Prešove 

Doterajšie aktivity v SSVPL
V roku 2013 som sa podieľala na organizácii WONCA konferencie
v Prahe ako členka organizačného výboru.
Aktívne reprezentujem  SSVPL na výročných konferenciách na
Slovensku a na medzinárodých konferenciách Wonca v Prahe,
kde som spolupracovala s prof. MUDr. Manfredom Maierom z
Viedenskej univerzity (workshop), a Wonca Lisabon (poster). Ak-
tívne prispievam do časopisu Via Practica. Som členkou Asociácie
európskych vidieckych praktikov EURIPA.

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Zlepšenie ohodnotenia všeobecných lekárov.
Zvýšenie povedomia všeobecných lekárov a zlepšenie kreditu
a pozitívneho obrazu všeobecných lekárov medzi pacientmi,
ale aj v kruhoch špecialistov.
Zlepšenie možností vzdelávania sa všeobecných lekárov. 
Možnosť absolvovania výmenných pobytov a stáží v zahraničí,
výmena lekárskych skúseností.
Zlepšenie spolupráce medzi všeobecnými lekármi a špecialis-
tami.

MUDr. Karol Herda
Bojnice

Profesionálny životopis 
01/1983 Atestácia v  odbore
všeobecné lekárstvo  II.stupňa
09/1981 Atestácia v  odbore
všeobecné lekárstvo I.stupňa.
10/1971 Atestácia v odbore vnú-
torné lekárstvo I.stupňa.

1960-1966 Štúdium na Lekárskej fakulte  MU v Brne,odbor
všeobecné lekárstvo.

1954-1960 Štúdium na 11 ročnej strednej škole v Zlatých
Moravciach.

Doterajšie aktivity v SSVPL
10.11.1979 Zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti

všeobecného lekárstva
1979-2014 Člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobec-

ného lekárstva 
1989-1998 Vedecký sekretár  Slovenskej spoločnosti prak-

tického a rodinného lekárstva
1998-2006 Prezident Slovenskej spoločnosti praktického

a rodinného lekárstva 
2006-2014 Člen výboru Slov.spoločnosti všeobecného prak-

tického lekárstva
Organizátor a spoluorganizátor 12 vedeckých konferencii Spo-
ločnosti všeobecného a praktického lekárstva v rokoch  l989-
2010.

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Vrátiť praktickému lekárovi jeho kompetencie a postavenie v hie-
rarchii lekárskych odborností.
Zrušiť alebo obmedziť  nezmyselný počet preskribčných ob-
medzení.
Vrátiť mu do starostlivosti dospelú populáciu od 18 rokov  veku.
Ustáliť princíp príjmania nových kolegov do odboru a stabilizo-
vať predatestačnú prípravu nových všeobecných praktikov
Zriadiť Katedry všeobecného lekárstva na lekárskych fakultách,
a zahájiť prednášky pre medikov z odboru všeobecný praktik.
Dosiahnúť spravodlivé odmeňovanie jeho práce zo strany ZP
(v porovnaní s praktickými detskými lekármi). 
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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLS

MUDr. Martina 
Jandzíková
Žilina

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
v roku 2001 atestácia z vnútorného
lekárstva
v roku 2002 atestácia z všeobecného lekárstva
2004 Certfikovaný kurz Závodná zdravotná starostlivosť

I. stupeň
Závodná zdravotná starostlivosť II. stupeň

v roku 1996 Univerzita Komenského v Bratistave 
Jeseniova Lekárska fakulta v Martine
študijný odbor: Všeobecné lekárstvo. 

PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
od 2005 ambulancia praktického lekára pre dospelých

a  závodná ambulancia: MUDr. Martina Jandzí-
ková, praktický lekár pre dospelých, internista

2004-2005 ambulancia praktického lekára pre dospelých -
Krankas s.r.o. Žilina                                             

2002-2004 praktický lekár pre dospelých na ambulancii prak-
tického lekára pre dospelých: MUDr. Jana Mar-
cová,  Žilina, 

2001-2002 interná príjmová a  konziliárna ambulancia Ne-
mocnica Žilina, koronárna a metabolická JIS in-
terného B oddelenia Nemocnica Žilina

1996-2001 interné odddelenie B, Nemocnica  Žilina, funkcia:
sekundárny lekár

Doterajšie aktivity v SSVPL
Prednášková činnosť a aktívna účasť pri príprave kongresov a od-
borných podujatí Slovenskej spoločnosti všeobecného praktic-
kého lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS). Prí-
prava kreditovaných vzdelávacích podujatí a  prednášková
činnosť pre región VÚC Žilina v  odbore všeobecné lekárstvo.
Členka výboru SSVPL SLS, regionálny zástupca za VÚC Žilina.
Členka subregionálnej rady Slovenskej lekárskej komory v okrese
Žilina. Od 1.4.2013 Krajský odborník MZ SR v odbore všeobecné
lekárstvo pre Žilinský samosprávny kraj, členka redakčnej rady
časopisu „Primárny kontakt“. Príprava a realizácia rezidentského
programu.

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
- Zlepšiť kvalitu postgraduálnej prípravy a ďalšieho vzdelávania

všeobecných lekárov v súlade s potrebami doby,
- posilniť postavenie vakcinológie v odbore a u pacientskej ve-

rejnosti,
- pokračovať v príprave  doporučených postupov z oblasti in-

ternej medicíny pre všeobecných lekárov
- legislatíva
- spolupráca so zdravotným výborom SLK pri príprave na jedna-

nia v  poisťovniach,
- s MZ SR z pozície krajského odborníka na prípravách ďalších

vestníkov a OÚ.
- vzdelávanie v pracovnom a posudkovom lekárstve - prehliadky

vodičov 1.2 sk.
- na regionalnej úrovni - príprava a realizácia ďalších  „dní zdravia

Žiliny“ pod logom SSVPL.

MUDr. Štefan Krnáč
Hriňová (Banská Bysrica)

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
1992-1996 gymnázium Zvolen
1996- 2001 LFUK  Bratislava
2007 atestácia z gastroentero-

logickej chirurgie -  FNsP
FDR Banská Bystrica

2009 atestácia všeobecné lekárstvo pre dospelých –
SZU Bratislava

PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
2001-2002 Chirurgické oddelenie Valašské Meziříči /CR/
2002-2004 Ortopedická klinika UVN SNP Ružomberok
2004-2007 Chirurgická klinika B.Bystrica
2007-2009 Interná klinika B Bystrica
dodnes privátna prax - ambulancia praktického lekára pre

dospelých
gastroenterochirurgická  ambulancia

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Chcem dosiahnuť zlepšenie postavenia odboru VL na Slo-
vensku, rozvoj organizácie VL a vzdelávania VL v Bansko Bystric-
kom VUC. Rozvoj komunitne orientovaných programov
v Hriňovej.
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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLS

MUDr. Peter Lipták
Bratislava

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
1992 Inštitút pre ďalšie vzdelá-

vanie lekárov a farma-
ceutov Bratislava, Kate-
dra všeobecného
lekárstva, Špecializácia v odbore všeobecného
lekárstva 1. stupňa

1985 Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Hradci
Králové, Vojenský lékařský a doškolovací ústav
Jana Evangelisty Purkyňe v Hradci Králové

1979 Gymnázium vo Zvolene, PC trieda
PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
1991-doteraz všeobecný lekár (od 1996 v privátnej praxi)
1995-2006 ošetrujúci lekár Aktivačného geriatrického centra

Betánia v Bratislave
1990-1991 sekundárny lekár IV. Internej kliniky NsP Staré

Mesto Bratislava 
1985-1990 Vojenský lekár ČS armády (Vojenská nemocnica

v Ružomberku a útvary v západných a južných
Čechách)

Doterajšie aktivity
2006-2010 Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného

praktického lekárstva SLS
2010-doteraz riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS
2007-2010 člen kategorizačnej komisie MZSR
2007-doteraz člen pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZSR
2008-2009 jeden z koordinátorov dvojročnej dohody spolu-

práce WHO s MZ SR
2011-doteraz predseda sekcie VLD SLK a člen etickej komisie

SLK
od 2006 editor stránky www.vpl.sk
od 2010 editor časopisu Všeobecný Praktik
od 2006 organizátor konferencií a regionálneho vzdeláva-

nia SSVPL SLS, autor a realizátor projektov SSVPL
SLS, koordinátor stanov a autor loga SSVPL SLS
z roku 2006, zástupca SSVPL SLS na mnohých po-
dujatiach Wonca a EFPC. Účastník mnohých ro-
kovaní na ZP a  MZSR o  kompetenciách,
vzdelávaní a financovaní odboru, autor náklado-
vých kalkulácií odboru

2005-doteraz VIP bloger na SME blog, 
autor mnohých článkov v odbornej literatúre ale aj v médiách
pre verejnosť, novinách a časopisoch, účastník relácií v rádiách
a televíziách. 2004, 2005 - absolvent letnej fotoškoly v Poprade
a L. Mikuláši

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Dosiahnuť plné rozvinutie a plnú akceptáciu odboru všeobecné
praktické lekárstvo na Slovensku. Podpora ľudských zdrojov od-
boru. Vzdelávanie. Zabezpečiť pre ľudí maximálne efektívne,
kvalitné a spravodlivo dostupné zdravotníctvo. Integrácia a spo-
lupráca na všetkých úrovniach. Podpora aktivít Wonca, EFPC
a WHO.

MUDr. Michaela Machá-
čová
Topoľčany

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
1998 LFUK Bratislava
2001 atestácia I.st. v odbore

anesteziológia a resuscitácia
2006 postupová skúška v odbore vnútorného lekár-

stva
2007 euroatestácia v odbore všeobecné lekárstvo
2000 certifikát - školenie pôrodníckej analgézie
2003 certifikát - problematika riešenia akútnej a chro-

nickej bolesti
Spoločnosti: Slovenská spoločnosť praktického lekára

EURACT- organizácia učiteľov všeobecného le-
kárstva 

PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
1998-2005 sekundárny lekár OAIM, Nemocnica Topoľčany

n.o.
2005-2006 vedúci lekár centrálnej JIS,Nemocnica Topoľčany

n.o.
2006-2006   lekár International Rescue System s.r.o.
2007-2011 sekundárny lekár v dialyzačnom stredisku Topoľ-

čany, Braun Avitum s.r.o.
2007 do t.č. všeobecný praktický lekár pre dospelých-MIMAD

s.r.o., Bernoláková 2476, Topoľčany
Od 2013  člen Odbornej pracovnej skupiny “J07” pre vak-

cíny
Od školského roku 2013/2014  prednášam všeobecné lekárstvo
na LFUK v Bratislave študentom 5.ročníka medicíny

Doterajšie aktivity v SSVPL
XXXIV. Výročná konferencia SSVPL SLS, Vysoké Tatry 2013:
Kazuistika: Suspektná retroperitoneálna fibróza u pacientky s
akútne sa rozvíjajúcou bilaterálnou hydronefrózou III.st. 
POCT analyzátor: Štandard alebo nadštandard v ambulancii
všeobecného lekára.
Účasť na kongrese Svetová WONCA- svetová organizácia prak-
tických a rodinných lekárov 2013 v Prahe

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Vo všeobecnom lekárstve je mojím cieľom dosiahnutie, čo naj-
lepšieho vybavenia na ambulanciách VPL, v zmysle POCT ana-
lyzátorov (CRP, INR, EKG, tlakový Holter, ABI.meranie), ktoré efek-
tívne pomáhajú v prevencii, diagnostike a terapii. Preplácanie
týchto výkonov nad rámec kapitácie zdravotnými poisťovňami. 
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Predstavujeme kandidátov výboru do volieb výboru SSVPL SLS

MUDr. Peter Makara MPH
Snina

Profesionálny životopis 
V roku 1997 som ukončil LF UPJŠ v Ko-
šiciach. Začal som pracovať na RTG od-
delení a neskôr na Internom a doliečo-
vacom oddelení. V  roku 2000 som
atestoval v odbore Interné lekárstvo I stupeň. V roku 2005 som
ukončil štúdium v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo.
Od roku 2006 pracujem na ambulancii všeobecného lekára
v Snine. V máji 2008 som ukončil na Fakulte verejného zdravot-
níctva SZU špecializačné štúdium : Odborník na riadenie vo ve-
rejnom zdravotníctve (Master of Public Health).
Od roku 2006 aktívne pracujem v  SLK v  zdravotnom výbore
a v Slovenskej Spoločnosti všeobecného a praktického lekárstva
SLS. 

Doterajšie aktivity v SSVPL
Prakticky od roku 2006 aktívne pracujem v našej odbornej spo-
ločnosti, pri príprave kongresov a tvorbe požiadaviek pre roko-
vania so ZP. Od roku 2010 som členom výboru odbornej spo-
ločnosti a od roku 2013 prezidentom SSVPL SLS. Zúčastňujem
sa rokovaní na zdravotných poisťovniach pri presadzovaní našich
ekonomických požiadaviek ako člen zdravotného výboru SLK.
V  roku 2010 a  2011 som sa zúčastnil viacerých  rokovaní na
MZSR ohľadom novej koncepcie poskytovania LSPP. Prednášam
na našich kongresoch a odborných seminároch. 

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Náš odbor vyžaduje obrazne povedané resuscitáciu a sledovanie
na JIS. Dôležité je začať od podpory odboru na lekárskych fa-
kultách cez postgraduálne vzdelávanie až po zlepšenie finan-
covania našich praxí  a kompetencií všeobecných lekárov pre
dospelých. 
Z uvedených okruhov sa ja osobne najviac venujem financova-
niu nášho odboru, príprave materiálov na rokovania so ZP a prí-
prave nášho každoročného jesenného kongresu.
Z pozície člena výboru odbornej spoločnosti budem podporo-
vať vznik odborných skupín, ktoré sa budú venovať príprave
odborných postupov a odborných seminárov pri získavaní no-
vých kompetencií. Budem podporovať naše členstvo vo
WONCA, našich kolegov, ktorí sa aktívne zúčastňujú zahranič-
ných konferencií WONCA a ich prácu v odborných skupinách
WONCA.

MUDr. Soňa Ostrovská
Bratislava

Profesionálny životopis 
1986 ukončené štúdium na LF
UK, Bratislava
1987 Oddelenie biochémie
FNsP ak. Dérera, Bratislava
1987-1990 Interné oddelenie NsP

Považská Bystrica
1990-1997 Ambulancia Prakického lekára pre dospelých, Po-

liklinika Petržalka, Bratislava
1997-2000 Slovakofarma, a.s. Hlohovec
2000 Ambulancia Praktického lekára pre dospelých, Po-

liklinika Karlova Ves, Bratislava
2012 člen prezídia Rady RLK Bratislava
2012 člen Kontrolného výboru SLK

Doterajšie aktivity v SSVPL
člen revíznej komisie SSVPL, prednášková činnosť na regionál-
nych seminároch a konferenciách SSVPL SLS.

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
- zvýšenie kompetencií všeobecného lekára
- rozvoj Katedry všeobecného lekárstva LF UK
- navýšenie platieb pre ambulancie praktických lekárov pre do-

spelých zo strany poisťovní
- zvyšovať právne povedomie lekárov
- podpora ďalšieho vzdelávania lekárov formou odborných kon-

ferencií
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MUDr. Peter Pekarovič
Hlohovec

Profesionálny životopis 
Promócia 1976, atestácia I.st. z internej
medicíny, I. a II. atestácia zo všeobec-
ného lekárstva. Pedagogické minimum
IVZ, 9 rokov školenia+služby RZP, pred-
nosta 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 porad-
ného zboru ASL SR pre VL. Mnohé domáce publikácie v časopi-
soch, 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.

Doterajšie aktivity v SSVPL
Člen výboru od r.1983 doteraz. Viceprezident pre styky so za-
hraničím 2006 – 2010, vedecký sekretár od 2010 doteraz. Spo-
luorganizovanie odborných vedeckých konferencií SSVPL SLS,
mnohé prednášky doma aj v zahraniční, člen delegácií SSVPL
na viacerých zahraničných fórach.

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Zjednotiť rozdelenú komunitu VL na Slovensku do jedného
celku, ktorý môže účinnejšie presadzovať naše oprávnené po-
žiadavky voči partnerom (i protivníkom).
Pracovať na zvyšovaní úrovne práce VL – odbornej aj organizač-
nej. V tom i kompetencie, nutnosť podávať kvalitný výkon, ktorý
musím byť primerane ocenený.
Pracovať na vytváraní zdravého sebavedomia a aktívnej pod-
pory členskej základne pre svojich zástupcov v jednaní s prísluš-
nými partnermi (generáli bez vojska nie sú efektívni).

MUDr. Adriana Šimková,
PhD.
Pezinok

Profesionálny životopis 
1999-2005 štúdium na LFUK v Brati-

slave odbor  všeobecné
lekárstvo

2005 denná forma doktorandského štúdia, I. interná kli-
nika LFUK a UNB v Bratislave - . 

2006-2007 prerušené štúdium materskou dovolenkou.
2010 absolvovaná skúška zo spoločného internistického

kmeňa
2010 zamestnaná na ambulancii všeobecného lekára

(dr. med. PV s.r.o.) v Pezinku
2011 atestácia zo všeobecného lekárstva, odborný ga-

rant
2013 udelený titul PhD. „philosophiae doctor“. 
2013 certifikát z abdominálnej sonografie u dospelých
2013 absolvovaná atestácia II. stupňa z odboru vnútorné

lekárstvo

Doterajšie aktivity v SSVPL
Člen SSVPL 2010.
Externý učiteľ primárnej starostlivosti na LFUK Bratislava. 

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Kompetencie všeobecného lekára (rozšírenie kompetencií,
úprava niektorých preskripčných obmedzení  liekov a pomôcok
zo špecialistov na praktických lekárov, viac výkonov nad rámec
kapitácie hradených poisťovňou)
Rozvoj vedecko - výskumnej činnosti v odbore.
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MUDr. Iveta Vaverková,
MPH
Bratislava

Profesionálny životopis 
1994 LF UK Bratislava odbor
všeobecné lekárstvo 
1994 –1995 Úrad verejného zdravotníctva SR 
1995 – 2002 NsP Ružinov - predatestačná prax – sekundárny

lekár , LDCH – internista 
1998 atestácia I. stupňa vnútorné lekárstvo 
2001 atestácia I. stupňa všeobecné lekárstvo 
2007 atestácia podľa smerníc EU všeobecné lekárstvo 
2002 ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MED-ADULT s.r.o 
2010 ukončené postgraduálne štúdium „Master of pu-

blic health“ 

Doterajšie aktivity v SSVPL
2010-2013 prezidentka SSVPL SLS 
2013-2014 viceprezidentka SSVPL SLS 
organizovanie a aktívna účasť na odborných a vzdelávacích ak-
ciách v rámci SR a v zahraničí 
zastupovanie SSVPL SLS pri jednaniach s MZ SR, SLK,SLS, ZP 

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
– rozvoj odboru 
– úprava kompetencií VL 
– financovanie primárnej zdravotnej starostlivosti

MUDr. Jana Zimanová,
PhD.
Bratislava

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
2011-doteraz Klinika pracovného lekár-

stva a toxikológie, Le-
kárska fakulta UK, Bratislava - príprava na atestáciu
z pracovného lekárstva 

2010 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska
fakulta UK, Bratislava - obhajoba dizertačnej práce

2008 atestácia v špecializačnom odbore všeobecné lekár-
stvo

2001 atestácia z nadstavbovej špecializácie – reumatológia
1997 atestácia z interneho lekárstva prvého stupňa
1987-1993 Lekárska fakulta UK, Bratislava
PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
2013-doteraz Klinika urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva

odborný asistent prednášky pre voliteľný predmet
všeobecné lekárstvo

1997-doteraz Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska
fakulta UK, Bratislava - odborný asistent; práca pri
ložku, diagnostika a difereciálna diagnostika inter-
ných a profesionálnych ochorení, účasť na celoslo-
venských konzultačných dňoch pri priznávaní cho-
rôb z povolania; výuka študentov medicíny III., IV.,V.,
VI. ročníka v oblasti internej propedeutiky, internej
medicíny, pracovného lekárstva a toxikológie

2014-doteraz STAMED nzz s.r.o., ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých - ambulantná prax v oblasti všeo-
becného lekárstvo, práca v Pracovno zdravotnej
službe - vykonávanie vstupných, periodických a vý-
stupných prehliadok pre zamestnávateľa, organi-
zácia prehliadok pre zamestnavateľa

2008-doteraz CMB nzz.s.r.o., ambulancia všeobecného lekára
a reumatologická ambulancia - ambulantná prax v
oblasti všeobecného lekárstva, reumatologická
práca v Pracovno zdravotnej službe - vykonávanie
vstupných, periodických a výstupných prehliadok
pre zamestnávateľa, organizácia prehliadok pre za-
mestnavateľa

2004-2008 Fidelitas NZZ s.r.o - reumatologická-osteologická
ambulancia, asistencia pri zakladaní pracoviska, or-
ganizácia práce, diagnostika reumatologikcých
ochorení, vykonávanie denzitometrických vyšetrení,
vyhodnocovanie

1996–1997 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska
fakulta UK, Bratislava - odborný pracovník, sekun-
dárny lekár pri lôžku 

1993-1996 II. Interná klinika, Fakultná nemocnica, Lekárska fa-
kulta UK, Bratislava - postgraduálne štúdium

09/1993 Pľúcne oddelenie, NsP Kremnica

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
– vzdelávanie medikova a postgraduálne vzdelávanie v odbore

všeobecného lekárstva 
– vedecká činnosť v odbore
– úprava kompetencií VL 
– financovanie primárnej zdravotnej starostlivosti
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Kandidáti výboru do volieb revíznej komisie
Slovenskej spoločnosti všeobecného 
praktického lekárstva SLS

MUDr. Peter Bakič
Zavar

Profesionálny životopis 
VZDELANIE
1994 Lékařská fakulta Masary-

kovy university, Brno, ČR,
študijný odbor: všeo-
becné lékařství

1997 Atestácia zo všeobecného lekárstva I.stupňa
2004 Atestácia zo všeobecného lekárstva II.stupňa –
2009 Špecializačná skúška zo služieb zdravia pri práci 
PrOfESIONáLNE SKúSENOSTI
1994-1997 sekundárny lekár interné odd. NsP Trnava, 
1997-2001 sekundárny lekár Kliniky funkčnej diagnostiky SZU

a NÚTaRCH NsP Sv.Kríža Bratislava-Podunajské Bi-
skupice, 

2001-doteraz praktický lekár pre dospelých v NZZ VLD ambu-
lancii v Zavare

2008-2009 školiace miesto v odbore: služby zdravia pri práci
na KPLaT UFN Bratislava-Kramáre

2010-doteraz práca na ambulancii pracovného lekárstva odde-
lenia PZS Novapharm - Železničnej nemocnice
a polikliniky a.s., Bratislava

2010-doteraz práca na ambulancii služieb zdravia pri práci
v NZZ Zavar a pre PZS

Doterajšie aktivity v SSVPL
Prednášky v rámci kongresov SSVPL SLS, aktívna účasť pri príprave
kongresov SSVPL SLS ako člen organizačného výboru, člen Re-
víznej komisie SSVPL SLS, člen Zdravotného výboru SLK Bratislava
– za segment VLD, člen Dozornej rady Nadácie LEKÁR

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
Rozvoj odboru VL, silná organizácia SSVPL, spravodlivé vzťahy a
procesy v spoločnosti.

MUDr. Ján Kaňuch
Raslavice (Bardejov)

Profesionálny životopis 
1983-1989 LF UPJŠ Košice
1989-1993 IVZ Bratislava
1989-1993 internista
od r.1994 všeobecný lekár pre do-
spelých

certifikácia abdominálna sonografia,duplexná
sonografia ciev

Doterajšie aktivity v SSVPL - pracovná skupina SSVPL SLS pre
angiológiu:

- spoluautor tvorby prvého registra prevalencie PAO v SR s od-
prezentovaním práce    na medzinárodnom  angiologickom
kongrese r.2008  v T.Lomnici,

- na kongrese angiológie LF UK Bratislava r.2009,
- na kreditovaných prednáškach pre VLD v r.2009/2010,
- s audio a powerpointovou prezentáciou v i-med SLK

- publikačná činnosť:spoluautor publikácie:“Všeobecné pre-
ventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach
v primárnej starostlivosti/r.2011/

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť
- legislatívne zakotviť úhradu výkonov VLD :vyšetrenie ABI,

ABPM-TK Holter, 
- interné predoperačné vyšetrenia, orientačné spirometrické vy-

šetrenie vitalografom
- certifikačné vzdelávanie VLD v rámci  usg diagnostiky

MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
Senec

Profesionálny životopis 
Po vyštudovaní LF UPJŠ som nastúpila ako lekár na OAIM v Tre-
bišove. Atestácia z daného odboru v roku 2000. Práca vo firme
GSK a Astra Zeneca na pozíciách reprezentant, špecialista a prod-
uct manager. Atestácia zo všeobecného lekárstva v roku  2003
a  následne vlastná prax v  Senci. Ukončené postgraduálne
štúdium „Master of public health“  v r. 2006. T.č. štúdium PhD
v odbore medicínske právo. Organizovaná som v SSVPL SLS a
vo Wonca. Prednášam a vediem workshopy na medzinárodných
a slovenských kongresoch.

Doterajšie aktivity v SSVPL
Organizovala som právne work-
shopy na výročných konferen-
ciách SSVPL SLS vo Vysokých
Tatrách. Kandidujem na pozíciu
člena revíznej komisie SSVPL SLS.

Okruhy problémov, ktoré pova-
žujem za potrebné riešiť
– ochrana členov spoločnosti

právna aj organizačná 
– rozširovanie kompetencií všeobecných lekárov 
– zjednotenie všeobecných lekárov
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