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1. Meno, priezvisko, tituly, funkcie: MUDr.Peter Makara MPH 
 
2. Profesionálny životopis: 
V roku 1997 som ukončil LF UPJŠ v Košiciach. Začal som pracovať na RTG oddelení a neskôr na 
Internom a doliečovacom 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 
zdravotníctva SZU špecializačné štúdium : Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master 
of Public Health). 
Od roku 2006 aktívne pracujem v SLK v zdravotnom výbore  a v Slovenskej Spoločnosti všeobecného 
a praktického lekárstva SLS.  
 
3. Doterajšie aktivity v SSVPL:  
Prakticky od roku 2006 aktívne pracujem v našej odbornej spoločnosti, pri príprave kongresov 
a tvorbe požiadaviek pre rokovania so ZP. Od roku 2010 som členom výboru odbornej spoločnosti 
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.  
 
4. 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 fakultách cez postgraduálne vzdelávanie až po zlepšenie financovania našich 
praxí  a kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých.  
Z uvedených okruhov sa ja osobne najviac venujem financovaniu nášho odboru, príprave materiálov 
na rokovania so ZP a príprave nášho každoročného jesenného kongresu. 
Z pozície člena výboru odbornej spoločnosti budem podporovať vznik odborných skupín, ktoré sa 
budú venovať príprave odborných postupov a odborných seminárov pri získavaní nových 
kompetencií. Budem podporovať naše členstvo vo WONCA , našich kolegov, ktorí sa aktívne 
zúčastňujú zahraničných konferencií WONCA a ich prácu v odborných skupinách WONCA. 
 
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
1.5.2014, Peter Makara 
 
 
 
 
 
 
 
 


