
 

SLOVENSKÁ  LEKÁRSKA  KOMORA 

Regionálna  lekárska  komora Trnava, 

Starohájska ulica 2 

 

 
Z á p i s n i c a  

Rady RLK Trnava 6.6.2018 

 
 

 Prítomní: MUDr. Pekarovič Peter                         MUDr. Sloboda Igor 
                   MUDr. Bajer Miroslav                           doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD 
                  MUDr. Mako Miroslav 
  
 
 Neprítomní:  MUDr. Jurgová Eva CSc., MUDr. Nagyová Zuzana, MUDr. Drieňovská Jana MPH, 
MUDr.  Vrancová Ivana 
   
 
Návrh programu: 1. Problematika APS 

                            2. Prehliadky tiel zomrelých 

                            3. MUDr.Moro Mário 

 

               Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

Zapisovateľ zápisnice:  Dr.Pekarovič 

Overovatelia zápisnice: Dr.Bartošovič 

                                      Dr.Sloboda 

 

                Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

1. Dr.Pekarovič, prezident RLK Trnava privítal prítomných. Konštatoval, že 

            Rada RLK Trnava je uznášania schopná. 

 

2. Diskutovalo sa o problematike APS v spádovej oblasti RLK Trnava. 

           Rada RLK Trnava prijala nasledujúce uznesenie: 

 

UR RLK TT 1/6/6/18: 

 

     Je potrebné bezodkladne vydať vyjadrenie a odporúčanie členom ZAP a SLK z 

odborov VL a pediatrov ohľadne výkonov APS od 1.7.2018. Okrem toho ešte + všetkým 

členom ohľadne obhliadok zomrelých. Ak to neurobíme, vystavíme sa riziku, že sa 

vyjadria iné skupiny lekárov a lekárska verejnosť si povie, že SLK a ZAP  pre nich nič 

nerobia. 

 

 



Vyjadrenie a odporúčanie členom SLK: 

   

 Situácia je nasledovná: 

 MZ SR neuskutočnilo 2. výberové kolo na APS. Oznámili, že prihlášky sa zbierajú do 

1.8.2018. Z toho plynie, že výberové komisie zasadnú najskôr v auguste, kedy  sú 

dovolenky, zastupovanie a pod. V optimálnom časovom slede by sa mohla APS v praxi 

naplno rozbehnúť od 1.9.2018. 

 Všetci sú však nastavení na dátum 1.7.2018. Ak sa to nerealizuje, bude zle - na všetkých, 

aj na SLK, aj na ZAP - i keď za to nemôžeme. 

 Preto vydávame toto vyhlásenie a návrh riešenia. Vyzývame MZ a VÚC, aby tento názor 

lekárskej verejnosti brali na vedomie. SLK nemôže dlhšie čakať na ich schválenie, ani z 

časového dôvodu s nimi ťažkopádne rokovať. Treba jasne ukázať, že pre lekárov 

systematicky pracujeme.  

   

 Preto navrhujeme a požadujeme: 

 

 1. Od 1.7.2018 APS do 22.oo hod. plošne. 

 2. Tam, kde boli vybraní úspešní uchádzači o APS: 

        Zahájiť ich plánovanú činnosť v plnom rozsahu s nakontrahovaným personálom od 

        1.7.2018. Financie sú plánované, t.j.  pripravené. 

 3. Tam, kde uchádzači neboli vybraní pre administratívne nedostatky ich projektov: 

        VÚC im obratom pridelí dočasné povolenie na výkon APS s ich nakontrahovaným 

        personálom. Financie dostanú podľa plánov. Takto budú fungovať do ukončenia 

        2. kola výberových konaní, kedy dostanú riadne povolenie na výkon tejto činnosti. 

 4. Tam, kde boli projekty odmietnuté pre absolútnu neprijateľnosť ich obsahu: 

        Dočasné povolenie sa udelí miestnej NsP/Poliklinike, ktorá zabezpečí výkon APS so 

        všetkými lekármi príslušnej odbornosti podľa abecedy. Financovanie podľa 

        pôvodného plánu v plnej výške - financie boli plánované, t.j. existujú, treba zaplatiť 

        prácu personálu bez diskriminovania. 

       Ak sa do 1.8.2018 prihlási záujemca o APS a bude vo výberovom procese úspešný, 

       dostane riadne povolenie na prevádzkovanie APS a od určeného dátumu 

       bude fungovať v štandardnom režime. 

 5. Tam, kde sa doteraz neprihlásil žiadny záujemca o APS: 

       Príslušnej NsP/Poliklinike sa pridelí dočasné povolenie na APS so všetkými lekármi 

       príslušnej odbornosti, táto zabezpečí prevádzku APS všetkými lekármi  

       danej odbornosti v abecednom poradí. Financovanie v plnej výške, ako v bode 4. 

       Ak sa do 1.8.2018 prihlási záujemca o APS a bude vo výberovom procese úspešný, 

      dostane riadne povolenie na prevádzkovanie APS a od určeného dátumu  

      bude fungovať v štandardnom režime. 

 6. Tam, kde sa ani do 1.8.2018 neprihlási žiadny záujemca o prevádzkovanie APS: 

      Príslušnej NsP/Poliklinike sa pridelí trvalé povolenie na prevádzkovanie APS,  

      táto zabezpečí prevádzku APS všetkými lekármi príslušnej odbornosti v abecednom 

      poradí. Financovanie v plnej výške, ako v bode 4.  

 

            Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3.  Problematika prehliadok tiel zomrelých. 

         Po diskusii o tejto otázke Rada RLK Trnava prijala nasledujúce uznesenie: 

 

UR RLK TT 2/6/6/18: 



 

       SLK, ZAP aj SSVPL vo februári 2018 poprosili lekárov VLD a VLDD, aby do 

30.6.2018 dobrovoľne ústretovo vykonávali túto činnosť tak, ako v predchádzajúcom 

období, t.j. cez deň ambulujúci lekári, v LSPP slúžiaci lekári. Poskytol sa tak časový 

priestor na definitívne riešenie tejto činnosti. 

   

 Od 1.7.2018 situáciu rieši ÚDZS. Podľa vyjadrenia jeho predsedu majú nakontrahovaný 

dostatok poskytovateľov tejto činnosti s lepším finančným ohodnotením. 

 Z formálneho legislatívneho dôvodu bol ÚDZS vydaný rozpis prehliadajúcich lekárov aj 

na júl 2018, ale v praxi sa už nebude uplatňovať, nakoľko od 1.7.2018 bude táto činnosť 

vykonávaná nakontrahovanými poskytovateľmi s ich personálom na báze dobrovoľnosti. 

   

Preto od 1.7.2018 sa prehliadky tiel zomrelých vykonávajú prostredníctvom 

poskytovateľov tejto činnosti pod gesciou ÚDZS. Lekári všetkých odborností sa do tejto 

činnosti môžu zapojiť, avšak výlučne na báze dobrovoľnosti. Nie je možné nútiť 

kohokoľvek na výkon tejto činnosti na základe nejakých povinných rozpisov a pod. 

Prípadné protestné akcie v tejto súvislosti preto už nie sú odôvodnené ani potrebné. 

 

              Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

4.  Rada RLK Trnava po diskusii prijala nasledujúce uznesenie: 

 

UR RLK TT 3/6/6/18: 

 

Oceňujeme prácu predchádzajúceho prezidenta RLK Trnava MUDr. Mária Mora,  

a ako vyjadrenie poďakovania mu bude po dohode zakúpený darčekový predmet. 

 

Zodpovedný: Dr. Pekarovič 

Termín: Do najbližšieho zasadania Rady RLK Trnava. 

 

                 Hlasovanie: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

5. Dr. Pekarovič poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadanie Rady 

         RLK  Trnava, 

 

 

Zapísal: Dr. Peter Pekarovič 

                                                                  Overili: prof. MUDr. Ivan Bartošovič 

 

 

 

                                                                               MUDr. Igor Sloboda 

 

 

V Trnave, dňa 6.6.2018 

                                            MUDr. Peter Pekarovič 

                                            prezident RLK Trnava 
 


