
Členské príspevky na rok 2013
Zostávajú v nezmenenej sume 20,00 Eur. Upozorňujeme, že od minulého roku sa zmenil spôsob úhrady členských
príspevkov a to nasledovne:

1. Členský príspevok na rok 2013 do Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS, síd-
liacej na Námestí SNP 10 v Bratislave, vo výške 20,00 Eur platíte na pošte poštovou poukážkou, ktorú
sme zasielali členom koncom minulého roka. Ústrižok o zaplatení slúži ako členský preukaz na rok
2013 a spolu s plastikovou ID kartou je dokladom o členstve v SSVPL SLS a preto si ho starostlivo od-
ložte. Všetci novoprijatí členovia SSVPL SLS dostanú ešte do konca roka 2012 alebo v prvých dňoch
roku 2013 aj nové plastikové ID karty so svojím identifikačným číslom člena.

2. Podľa stanov SSVPL SLS čl.V. odsek 7 – členovia, ktorí majú prerušený výkon povolania, nepracujúci
dôchodcovia a študenti majú povinnosť platiť členské príspevky v polovičnej výške. Omylom sme všet-
kým poslali poukážku na 20,00 €. Takže nepracujúci dôchodcovia a ďalší uvedení stačí samozrejme za-
platiť polovičný poplatok.

Ak Ste už zaplatili 20 € budeme Vám to počítať ako zaplatenie členského už aj za rok 2014. Potrebujeme
si ale upresniť kto je nepracujúci dôchodca alebo študent alebo z iného dôvodu bez príjmu aby sme si
to mohli zaviesť do našej evidencie. Preto venujte pozornosť aktualizačnému formuláru v tomto čísle
a oznámte nám aj tieto údaje. Za  vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme. Všetci sa učíme a máme dobrú
vôľu zlepšovať svoju prácu.

3. Ostatné poplatky, členské príspevky, ktoré vyžaduje Slovenská lekárska spoločnosť so sídlom na Cukrovej 3
v Bratislave na rok 2013 uhrádzajte na základe zloženky, ktorá Vám bude doručená zo SLS. Na tejto zloženke už
podľa dohody so SLS nemá byť uvedená položka 055 pre odbornú spoločnosť všeobecných lekárov. Ak by tam
bola ešte omylom uvedená suma aj pre našu spoločnosť, poukážku neplaťte a počkajte si, až Vám SLS vystaví
a pošle opravenú poukážku osobitne iba s poplatkami do SLS. Pošlite nám zmätočnú poukážku SLS alebo jej
kópiu na adresu: SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava a my zabezpečíme nápravu.

4. Členské príspevky platené SLS v roku 2011 aj v roku 2012 nám SLS zadržiava a usiluje sa brániť nášmu ekono-
mickému osamostatneniu. Napriek tomu sa blížime ku korektnej dohode. Vzhľadom k nedorozumeniam, ktoré
nastali pri platení členského v roku 2012, na ktorých nemala žiadnu vinu naša členská základňa, spoločnosť
SSVPL SLS nežiada doplatenie žiadnych členských príspevkov od pomýlených členov, ale už v roku 2013 chceme
mať v platení členských príspevkov poriadok.

Preto Vás žiadame o rešpektovanie odporúčaného postupu. Chceme sa vyhnúť nedorozumeniam, ktoré sa vyskytli
v tomto roku a preto ešte raz zdôrazňujeme že, SSVPL SLS je právne samostatné občianske združenie. Ako samo-
statne hospodáriaca organizácia si svoje peniaze, svoje členské príspevky budeme spravovať vo vlastnej réžii.

5. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte (SSVPL SLS - Slovenská spoločnosť všeobecného prak-
tického lekárstva SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, www.vpl.sk, e-mail: vpl@vpl.sk, fax: +421
2 578 87 259)

Za výbor SSVPL SLS MUDr. Iveta Vaverková, MPH
Prezident SSVPL SLS
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Zmena zmluvných vzťahov so SLS
SSVPL SLS je nezávislá od SLS od roku 1996, kedy sme vznikli ako samostatné občianske združenie. Naše vzťahy sú

upravené zmluvou o spolupráci. Na dosiahnutie prehĺbenia spolupráce so SLS na základe otvorených partnerských a pri-
ateľských vzťahov toľko potrebných pre zjednotenie odbornej verejnosti v tomto zložitom období, výbor SSVPL SLS spra-
coval dodatok k zmluve so SLS, ktorý zakotvuje symetrické a spravodlivé vzťahy medzi obidvoma občianskymi združeniami
lekárov, tak aby sa dosiahol maximálny synergický efekt. Vychádzame z porekadla: „Dobré zmluvy robia dobrých priateľov“.
Za účelom dosiahnutia vzájomne prospešnej dohody pokračujú rokovania prezidentky SSVPL SLS Ivety Vaverkovej a pre-
zidenta SLS Petra Krištúfka. Návrh výboru SSVPL SLS je nižšie. Predkladáme členskej základni na diskusiu a na schválenie
postup výboru. Prosíme o zaslanie návratky – vložená v čísle na samostatnom liste – na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10,
814 66  Bratislava do konca januára 2012. Z návratiek vylosujeme dvoch členov SSVPL SLS, ktorým zašleme knižnú publi-
káciu „Internistická propedeutika“ – prof. Š. Hrušovský a kol., ktoré nám poskytlo vydavateľstvo HERBA.


