
SLOVENSKÁ  LEKÁRSKA  KOMORA 
Regionálna  lekárska  komora Trnava, 

Starohájska ulica 2 
 
 
 

Z á p i s n i c a  
 

zo Zhromaždenia delegátov RLK Trnava  27.11.2018 
 
 
Prítomní :     delegáti podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice 
 
 
Program: 1. Otvorenie zasadania, - MUDr. Pekarovič Peter – prezident RLK Trnava 
                2. Procedurálne veci 
                          -  voľba mandátovej komisie 
                            - voľba návrhovej komisie 
                          -  voľba overovateľov zápisnice 
                          -  schválenie programu ZD 
                          -  Správa mandátovej komisie.  

3. Správa prezidenta o činnosti  P  RLK a Rady RLK za rok 2017 a informácie o XXXIV 
Sneme SLK – MUDR. Pekarovič Peter prezident  RLK. 
4.Správa o činnosti KV   RLK Trnava –   MUDr. Maček  predseda KV RLK  
5. Návrh činnosti na nasledujúce obdobie – MUDr. Pekarovič  Peter -  prezident RLK 
6.  Rôzne, diskusia 
7. Uznesenia 
8. Záver rokovania 
 
 
 
 
 

1. MUDr. Pekarovič otvoril a viedol Zhromaždenie delegátov . 
 
 
2. prítomní delegáti zvolili: 
    
    členov Mándátovej komisie v zložení: 
 
 MUDr.             Vrancová Ivana 
  Doc. MUDr     Bartošovič Ivan PhD  
 
 
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, 
 
Mandátová komisia previedla sčítanie prítomných členov ZD a zistila že prítomných je 10 členov zo 
45 volených čo je účasť 22 % a ZD nie je uznášania schopné. 
Následne Prezident RLK  MUDr. Pekarovič na základe rokovacieho poriadku SLK ukončil ZD a po 
čakacej dobe 30 minút zvolal nové. 
 

 



 
ZD zvolilo mandátovú komisiu: 
 
MUDr.         Vrancová Ivana 
Doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD 
 
Hlasovanie za:10, proti 0, zdržal s: 0 
 
ZD zvolilo návrhovú komisiu: 
 
MUDr. Slobodová Erika 
MUDr. Tašká Alena 
 
Hlasovanie za:10, proti 0, zdržal sa 0 
 
ZD zvolilo overovateľov zápisnice: 
 
MUDr Pekarovič Peter 
MUDr. Kollárová Eva. 
 
Hlasovanie za:10, proti 0, zdržal sa:0 
 
 Za zapisovateľa bol poverený  Ing. Vršanský  Ladislav 
 
Mandátová komisia skonštatovala  po sčítaní prítomných členov ZD, že zhromaždenie je uznášania 
schopné. 
Následne prítomní členovia schválili  celý navrhnutý program. 
 
 
     
     
 
 
3. Prezident RLK Trnava MUDr. Pekarovič predniesol správu o činnosti P RLK a Rada RLK Trnava 
    
 -  Rada a Prezídium  RLK TT  boli zvolávané a zasadali na základe požiadaviek  riešenia aktuálnych 
problémov v rámci RLK a SLK. Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú uverejnené na internetovej 
stránke RLK Trnava. 
 
 
 Prezident RLK podal  správu o činnosti  RLK Trnava, od posledného ZD RLK Trnava , konanom 
v roku 2017. 
 Podal informácie z XXXIV Snemu SLK,  
informoval o najnovších problémoch , ktoré sa vyskytli v priebehu celého roka ohľadom obhliadky 
mŕtvych. 
podal informácie o činnosti Lekár a.s.,- hlavne o probléme pri nakladaní s financiami a následnej 
výmene pracovníkov v Lekári a.s.. 
poukázal na problémy, vzniknuté pri vyjednávaní podpisoch nových zmlúv pre lekárov  so Vśzp 
 
informoval o jednaniach so sociálnou poisťovňou kvôli Licenciám LIA, a požiadal lekárov aby pri 
problémoch s LIA kontaktovali RLK a právnikov SLK aby sa problémy riešili súdne. 
Informoval o snahe SLK zaviesť povinné členstvo lekárov. 
 
Informoval o zimnom podujatí LEKOM SKI a o novom podujatí LEKOM TOUR, ktorého prvý 
ročník sa uskutočnil v lete 2018. 



Informoval ohľadom situácie  s výstavbou školiaceho strediska pre lekárov vo Veternej Porube. 
 
Prezident informoval o ekonomických ukazovateľoch RLK  Trnava, ktorá sa po prerozdelení 
aktualizačného poplatku zo SLK  na jednotliví RLK čiastočne zlepšila a stabilizovala.  
Poukázal na situáciu ohľadom vzťahu ZAP a SLK 
 
Informoval o ambulantnej  pohotovostnej službe, ktorá je do 22,,00 hodiny. 
Poukázal na dodržovanie ochrany osobných údajov a na problému , ktoré sa objavujú po zavedení 
elektronického zdravotníctva. 
Informoval členov ZD o uznesení Rady RLK Trnava, o odmene   za dlhoročnú obetavú  činnosť vo 
funkcii prezidenta RLK  MUDr. Mora Mária. 
 

 
   - V spolupráci z UDZS RLK Trnava zorganizovala seminár Kazuistika, v rámci ktorého RLK 
Trnava dosiahla príjem od lekárov, ktorí sú len registrovaní v rámci RLK TT, vo výške 210,.€ 
 
   
  - Prezident RLK  informoval o členskej základni. K 27.11. je v RLK TT registrovaných 1889lekárov, 
z ktorých je 1157 členov a 762 nečlenov. Členstvo v RLK TT ťahajú starší lekári,  podiel nárastu 
nových členov komory z mladých lekárov je minimálny , proti minulému roku klesol počet členov o 3 
lekárov. 
 
 
   - V rámci bežnej činnosti sekretariátu, ako sú ekonomická agenda, dodržiavanie hospodárskeho 
poriadku, prijímanie a kontrola žiadostí na licencie, agenda pri registrácii nových lekárov,  spolupráca 
s kontrolným výborom, VÚC a UDZS  pri kompletizácii sťažností, ďalej  sa vykonáva pomoc  resp. 
poradenstvo pre členov i pre nečlenov RLK pri zadávaní i pri samotnom nahrávaní aktivít do systému, 
pri ich úprave, vykonávajú sa inštruktáže lekárov pri  internetovom portáli i- med , v rámci, ktorého si 
lekári doplňujú  kredity. 
 
Sekretariát plní uznesenia a úlohy, ktoré vyplývajú z uznesení Rady a Prezídia SLK, ako i Rada 
a Prezídia RLK. 
 
 
4. Predseda KV RLK Trnava predniesol správu o činnosti kontrolného výboru RLK Trnava V rámci 
RLK Trnava holo doručených 6 podaní, z toho bola 2 opodstatnené ,ktoré boli v rámci vnútorných 
smerníc poukázané na SLK do Bratislavy. Všetky podania boli vyriešené na úrovni SLK. 
KV kontroval kredity lekárov v rámci vzdelávania. cme. 
KV skontroloval  pokladňu RLK TT.  Kontrola nezistila žiadne nedostatky. 

 
 
 
5. Prezident RLK Trnava informoval ZD o návrhu činnosti RLK TT na nasledujúce obdobie 
        -   dodržať vyrovnaný rozpočet RLK Trnava v nasledujúcom kalendárnom roku   
        -   aktualizácia údajov v registri  
        -    podielať sa na vzdelávacích akciách pre lekárov 
        -    podporenie úpravy legislatívy  
        -    neustále sledovať ochranu osobných údajov 
 
 
 
6. Diskusia: 
 
Problémy ktoré nastolil prezident RLK  MUDr. Peter Pekarovič  vyvolali širokú diskusiu v ktorej 
členovia ZD živo a aktívne diskutovali. 



 
7. Uznesenia. 
 
ZD neprijalo žiadne uznesenia. 
Berie na vedomie: správu o činnosti RLK 
                               Správu o činnosti KV RLK 
                                Informáciu o hospodárení  
                               Návrh činnosti na ďalšie obdobie 
                                 
 
 
 
 
8 . Záverom prezident RLK TT MUDr. Pekarovič poďakoval všetkým prítomným delegátom a ukončil 
ZD RLK Trnava 
 
V Trnave 27.11.2018 
 
 
 Zapísal: Ing. Vršanský 
 
 
Overovatelia zápisnice:      MUDr. Pekarovič Peter 
 
 
                                           MUDr. Kollárová Eva 
 
 
 


