
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA XXXIII. SNEMU SLK prijaté 20.-21. októbra 2017 

v Bratislave  
 

 

 

US 1/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: MUDr. Pekarovič, MUDr. Ostrovská, MUDr. 

Bernát, MUDr. Hojstrič, MUDr. Baník. 

Hlasovanie: za:43 ; proti:0 ; zdržal sa: 0; 

 

US 2/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Lukán, MUDr. Hlaváčková, MUDr. 

Rentka, MUDr. Podlupszki, MUDr. Dziaková. 

Hlasovanie: za: 46; proti: 0; zdržal sa: 1; 

 

US 3/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: MUDr. Šimovičová, MUDr. Lipták. 

Hlasovanie: za: 45; proti: 1; zdržal sa: 2; 

 

US 4/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje skrutátorov v zložení: MUDr. Šindler , MUDr. Bízik, MUDr. Mičko, MUDr. 

Berešová, MUDr. Jutka, MUDr. Lipták, MUDr. Haramia, MUDr. Sloboda, MUDr. Lindtner. 

Hlasovanie: za: 42; proti: 3; zdržal sa: 0; 

 

US 5/20/10/2017  

Snem SLK schvaľuje doplnenie programu Snemu o bod Hlasovanie o dôvere prezidentovi SLK po 

bode 4 t.j. po diskusii k predneseným bodom.  

Hlasovanie za: 24; proti: 37; zdržal sa: 0; 

 

US 6/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje doplnenie programu Snemu o bod Prerozdelenie finančných prostriedkov, 

poplatkov za vedenie registra SLK medzi SLK a RLK do bodu 5. Legislatívne návrhy.  

Hlasovanie za: 50; proti: 0;zdržal sa: 2; 

 

US 7/20/10/2017  

Snem SLK schvaľuje po zmene a doplnení program XXXIII. Snemu SLK.  

Hlasovanie: za: 48; proti: 0; zdržal sa: 2; 

 

US 8/20/10/2017 

Snem SLK berie na vedomie správu KV o plnení uznesení XXXII. Snemu SLK, správu Rady SLK, 

správu o činnosti Kontrolného výboru SLK od XXXII. Snemu SLK, správu o činnosti Disciplinárnej 

komisie SLK od XXXII. Snemu SLK, správu o činnosti Sekretariátu SLK od XXXII. Snemu SLK, 

správu o činnosti Lekár a.s. od XXXII. Snemu SLK, správu o činnosti Nadácie Lekár od XXXII. 

Snemu SLK, informácie o činnosti Zväzu ambulantných poskytovateľov en bloc.  

Hlasovanie: za: 44; proti: 2; zdržal sa: 6;  
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US 9/20/10/201 

 Snem SLK berie na vedomie správu o výsledku kontroly hospodárenia, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania finančných prostriedkov spol. Lekár a.s. do 31. 12. 2016 v súlade s uznesením snemu 

29/24/09/2016. Hlasovanie Za: 40 ; proti: 2;zdržal sa: 10;  

 

US 10/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje novelu Volebného poriadku Slovenskej lekárskej komory v predloženej podobe. 

Hlasovanie: Za: 25; proti: 4 ; zdržal sa:11;   

 

US 11/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje návrh zmeny Štatútu Slovenskej lekárskej komory v predloženej podobe. 

Hlasovanie: Za: 38; proti:4 ; zdržal sa:  5;  

 

US 12/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje zmenu  Rokovacieho poriadku Slovenskej lekárskej v predloženej podobe. 

Hlasovanie: Za:39 ; proti: 2; zdržal sa: 3;  

 

US 13/20/10/2017 

Snem SLK súhlasí s vykázaným účtovným hospodárskym výsledkom  za rok 2016 a jeho 

preúčtovaním na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Hlasovanie: Za: 39; proti:2; zdržal sa:7;  

 

US 14/20/10/2017 

Snem SLK schvaľuje prerozdelenie celkových príjmov členských príspevkov medzi Sekretariát SLK 

a RLK, po odpočítaní poistenia právnej ochrany vo Wüstenrot Poisťovňa, a.s. a 4,- € na zabezpečenie 

vzdelávania v roku 2018 nasledovne: 

RLK     48% a Sekretariát SLK   52%   

Hlasovanie: Za:39; proti:4 ; zdržal sa:6;   

 

US 15/20/10/2017 

 Snem SLK schválil  výšku tvorby podporného a rezervného  fondu na rok 2018 vo výške 0%   

Hlasovanie: Za:42; proti:1; zdržal sa:7;  

 

US 16/20/10/2017  

Snem SLK schvaľuje prerozdelenie príjmov za vedenie registra medzi Sekretariát SLK a RLK 

nasledovne: RLK     48% a Sekretariát SLK   52%  

Hlasovanie: Za:46; proti:1 ; zdržal sa:1;  

 

US 17/20/10/2017 

Snem SLK podporuje novú filozofiu ZAP - „Náklady na pacienta“, ktorá zefektívni využitie verejných 

fondov a umožní zvýšenie ocenenia ľudských zdrojov zdravotníctva. 

Hlasovanie: Za: 32; proti:5; zdržal sa: 7;  

 

US 18/20/10/2017  

Snem SLK schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto :  

par. registra „C“ parc. č. 21962/2 o výmere 428 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria par. 

registra „C“ parc. č. 21962/3 o výmere 229 m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, od 

spoločnosti LEKÁR, a.s. v sume 150 €/m2.   

Hlasovanie: Za: 39; proti: 2; zdržal sa: 8;  

 



 

 
   

 

US 19/21/10/2017  

Snem SLK poveruje príslušné výkonné orgány SLK pokračovať v začatých rokovaniach s MZ SR vo 

veci novelizácie príslušných predpisov týkajúcich sa podmienok a hodnotenia sústavného vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov.   

Hlasovanie: Za: 38; proti: 2; zdržal sa: 5;   

 

US 20/21/10/2017  

Snem SLK ukladá Rade SLK prijať smernice SLK a SLS pre ARS CME k procesu sledovania a 

hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít s cieľom zvýšiť odbornú úroveň sústavného 

vzdelávania, ako aj limitovať komerčné a para-medicínske záujmy.  

Hlasovanie: Za: 35; proti: 0; zdržal sa: 4;  

 

US 21/21/10/2017 

Snem SLK poveruje Radu SLK navrhnúť do rozpočtu finančné prostriedky potrebné pre 

doprogramovanie/úpravu príslušných softwarových modulov s cieľom odstrániť chybovosť, 

zabezpečiť jednoduchšie užívateľské prostredie a modernizáciu a aktualizáciu perspektívnych e-

learningových aktivít.  Hlasovanie: Za:39; proti:7; zdržal sa: 8;  

 

 US 22/21/10/2017 

 Povinná elektronizácia zdravotníctva vyháňa lekárov z ambulancií a niet za nich náhrada. Snem SLK 

žiada MZ SR o dobrovoľnosť pri zapojení sa do projektu elektronizácie zdravotníctva a žiada 

novelizáciu príslušných zákonov v uvedenom zmysle.  

Hlasovanie: Za: 39; proti: 4; zdržal sa: 2;  

 

US 23/21/10/2017  

Snem SLK berie na vedomie informáciu MUDr. Webera k problematike  eZdravia.  

Hlasovanie: Za: 44; proti:0 ; zdržal sa: 2; 

 

US 24/21/10/2017 

 Snem SLK berie na vedomie informáciu MUDr. Sivíka k problematike  ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. Hlasovanie: Za: 48; proti: 0; zdržal sa: 1;  

 

US 25/21/10/2017  

Snem SLK zaväzuje výkonné orgány SLK výraznejšie presadzovať potrebné opatrenia na zlepšenie 

situácie v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  

Hlasovanie: Za:55 ; proti: 0; zdržal sa: 1;  

 

US 26/21/10/2017 

Snem SLK berie na vedomie informácie k APS prednesené MUDr. Teremovou. 

 Hlasovanie: Za: 51; proti: 0; zdržal sa: 0;  

 

US 27/21/10/2017 

Snem žiada MZ SR aby sa na prvom mieste zameralo na zachovanie a rozvoj existujúcich ľudských 

zdrojov slovenského zdravotníctva. 

Hlasovanie: Za: 42; proti: 1; zdržal sa: 3;   



 

 
   

 

 

US 28/21/10/2017 

Snem SLK berie na vedomie správu o integrovaných centrách zdravotnej starostlivosti prednesenú 

MUDr. Makarom. 

Hlasovanie: Za: 46; proti: 0; zdržal sa: 0;   

 

US 29/21/10/2017  

Snem SLK žiada, aby prostriedky z eurofondov boli použité primárne na obnovu súčasnej siete 

ambulancií všeobecných lekárov. Do obnovy tejto siete je potrebné investovať nielen z EU fondov, ale 

aj z rozpočtových prostriedkov štátu. SLK podporuje vznik tímov primárnej ZS  v existujúcich 

ambulanciách a žiadame posilňovanie integrácie a nie centralizácie.  

Hlasovanie: Za: 40; proti: 1; zdržal sa: 4;   

 

US 30/21/10/2017  

Snem SLK berie na vedomie informácie  o novej UNB prednesené MUDr. Šimom  

Hlasovanie: Za: 48; proti: 0; zdržal sa: 0;   

 

US 31/21/10/2017 

Snem SLK berie na vedomie informácie  o pozemkoch a stave projektoch vo  Veternej Porube 

prednesené MUDr. Tholtom.  

Hlasovanie: Za: 38; proti: 1; zdržal sa: 7;   

 

US 32/21/10/2017 

Snem SLK poveruje orgány SLK naďalej presadzovať povinné členstvo v SLK. 

Hlasovanie: za: 45; proti:1 ;zdržal sa:0; 

 

US 33/20/10/2017 

Snem SLK konštatuje, že nový projekt predstavený Ministerstvom zdravotníctva SR nevyužil 

možnosť vybudovať v hlavnom meste Slovenska Bratislave komplexnú Univerzitnú nemocnicu, ako 

to bolo pôvodne plánované. Novo navrhovaná kapacita nemocnice nie je v súlade s praxou bežnou v 

okolitých krajinách, je poddimenzovaná, nedokáže zabezpečiť vytýčené ciele – zabezpečiť zdravotnú 

starostlivosť v regionálnom aj nadregionálnom rozsahu, pregraduálne, postgraduálne a špecializačné 

vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a rozvoj klinického výskumu a vedy.  

Hlasovanie: za: 36;proti:1;zdržal sa: 2; 

 

US 34/21/10/2017  

Snem SLK žiada urýchlené dobudovanie novej komplexnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, 

ktorá zabezpečí zdravotnú starostlivosť v regionálnom aj nadregionálnom rozsahu, pregraduálne, 

postgraduálne a špecializačné vzdelávanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a rozvoj 

klinického výskumu a vedy.  Hlasovanie: za: 39;proti: 1 ;zdržal sa: 5; 

 

 

US 35/20/10/2017  

Snem SLK poveruje Radu SLK osloviť MŠVVaŠ SR a MZ SR za účelom vyriešenia jednotného 

statusu lekára zamestnanca univerzitnej nemocnice, ktorý ukončí súčasný nespravodlivý stav a 

zjednotí odmeňovanie „zdravotníckych“ a „pedagogických“ pracovníkov.  

Hlasovanie: za: 42 ;proti:0 ;zdržal sa: 1; 

 

 



 

 
   

 

US 36/20/10/2017 

Snem SLK presadzuje názor, že investorom  výstavby univerzitnej nemocnice v Bratislave má byť štát 

a štát musí zabezpečiť jej prevádzkovanie. Je neprijateľný návrh MZ SR na výstavbu univerzitnej 

nemocnice v Bratislave financovanej štátom prostredníctvom tzv. manažéra zdravotnej starostlivosti, 

ktorý ju bude aj na neznámy počet rokov prevádzkovať. 

Hlasovanie: za: 42;proti:0 ;zdržal sa: 3;   

 

US 37/21/10/2017 

Snem žiada protimonopolný  úrad preskúmať, či aktivity finančnej skupiny PENTA v zdravotníctve 

neznamenajú nedovolenú koncentráciu a zneužívanie dominantného postavenia na trhu, poverujú 

prezidenta SLK v spolupráci s právnickou kanceláriou výkonom tohto uznesenia.  

Hlasovanie: za: 37;proti:2 ;zdržal sa: 5;   

 

US 38/21/10/2017  

Snem SLK podporuje Vyhlásenie XXXVIII. Výročnej konferencie SSVPL a v ňom formulované 

žiadosti VL.  Snem SLK zdôrazňuje, že MZ SR by sa na prvom mieste malo zamerať na zachovanie a 

rozvoj existujúcich  ľudských zdrojov slovenského zdravotníctva.  

Hlasovanie: za: 43; proti: 1; zdržal sa: 4;   

 

US 39/21/10/2017  

Snem SLK schvaľuje jednorazový príspevok medzinárodnej humanitárnej organizácii Lekári bez 

hraníc vo výške 2000 EUR.    

Hlasovanie: za:36; proti:3; zdržal sa:2; 

 

 

 

Za delegátov snemu overili:  

 

 

MUDr. K. Šimovičová 

 

MUDr. P. Lipták  

 

 

 

       MUDr. Marian Kollár 

        prezident SLK 
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