
Návrh dodatku č.2
k zmluve o spolupráci zo dňa 18.5.2000 č. 37-055.07-SLS

Zmluvná strana I.
Slovenská lekárska spoločnosť, občianske združenie (skratka „SLS“) 
Sídlo: Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Zastúpená: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. prezident SLS
IČO : 00178624, IČ DPH : SK 2020795689
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, Číslo účtu: 4532012/0200
SLS zapísaná na MV SR v registri združení s potvrdenou činnosťou, pod č. VVS/1-909/90-172
(ďalej len Zmluvná strana I.)
a
Zmluvná strana II.
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS, občianske združenie (skratka „SSVPL SLS“)
Sídlo : Námestie SNP 10, 8914 66 Bratislava
Zastúpená : MUDr. Iveta Vaverková, MPH, prezidentka SSVPL SLS
IČO:35607131, DIČ : 2020971502
Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, Číslo účtu: 4 001 173 809/ 3100
Zapísaná v registri občianskych združení MV SR č. spisu VVS/1-900/90-11564.
(ďalej len Zmluvná strana II.)

uzatvárajú po vzájomnej dohode tento dodatok:

Predmetom tohto dodatku je zapracovanie zmeny vyberania členských príspevkov a zmeny v spravovaní členskej databázy
SSVPL SLS.
1. Zmluvná strana I. sa zaväzuje, že si bude zabezpečovať 

a) inkaso ročných členských príspevkov do SLS a jej organizačných zložiek s výnimkou odbornej spoločnosti SSVPL
SLS podľa Príspevkového poriadku SLS,

b) inkaso zápisného SLS podľa Príspevkového poriadku SLS (platného pre všetkých novoprijatých členov SLS),
c) zasielanie materiálov (napr. legislatívnych návrhov) z MZ SR na pripomienkové konanie, vrátane návrhov do rôznych

komisii, rád a návrhov na menovanie hlavných odborníkov MZ SR, vydávané časopisy a iné odborné publikácie podľa
reálnych možností SLS a pod., 

d) zabezpečovanie objednaných prác a služieb, ktoré súvisia s predmetom činnosti SLS, 
e) elektronické zasielanie aktuálneho Príspevkového poriadku SLS a ďalších vnútorných predpisov SLS, 
f) informovať o prihláške člena SSVPL SLS do ďalšej odbornej spoločnosti SLS,
g) bude rešpektovať skutočnosti vyplývajúce zo Stanov SSVPL SLS

2. Zmluvná strana II. sa zaväzuje, že si bude zabezpečovať
a) inkaso ročných členských príspevkov do SSVPL SLS
b) správu databázy členskej základne SSVPL SLS
c) bude plniť povinnosti vyplývajúce zo Stanov SLS a vnútorných predpisov SLS a bude bez zbytočného odkladu zasielať

Zmluvnej strane I.:
- podklady k registrácii odborných vedeckých vzdelávacích podujatí,
- elektronické zasielanie aktualizovaných Stanov SSVPL SLS a ostatných vnútorných predpisov  SSVPL SLS 
- vydávané časopisy a iné odborné publikácie v počte 2 ks, 
- vlastný štatút pôct a cien a raz ročne zoznam udelených vlastných pôct a cien, 
- aktuálne zoznamy členov výboru a revíznej komisie, 
- polročne k 30.06. (do 25.07. bežného kalendárneho roka) a k 31. 12. (do 25.01. nasledujúceho kalendárneho roka)

si vzájomne poskytovať zoznamy členov za účelom porovnania databáz. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ochranu osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení platného zákona

o ochrane osobných údajov.
4. Zmluvná strana II. je povinná upozorniť svojich členov na všetky práva a povinnosti vyplývajúce z kolektívneho

členstva SLS a na povinnosť platiť členské príspevky do SLS podľa platného Príspevkového poriadku SLS. V prí-
pade, že člen odbornej spoločnosti nebude mať vyrovnané členské príspevky v SLS a príslušnom spolku lekárov/far-
maceutov, zmluvná strana I. sa zaväzuje upozorniť menovite zmluvnú stranu II. na túto skutočnos. Zmluvná
strana II sa zaväzuje upozorniť svojich členov opakovane na povinnosti vyplývajúce z kolektívneho členstva v SLS.

5. Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú s polročnou výpovednou lehotou.
6. Ostatné dojednania zmluvných vzťahov zostávajú v platnosti.
7. Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach po jednom vyhotoveni pre obidve zmluvné strany.
8. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od 1.1.2013.

V Bratislave dňa................................... 

Za zmluvnú stranu I.

prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident SLS 

Za zmluvnú stranu II.

MUDr. Iveta Vaverková, MPH
prezidentka SSVPL SLS


