
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIA XXXIV. SNEMU SLK  

prijaté 26.-27. októbra 2018 v Bratislave  

 

US 1/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: MUDr. Rentka, MUDr. Tomko, MUDr. 

Haramia, MUDr. Popadičová, MUDr. Havrilla. 

Hlasovanie: za: 57; proti: 0; zdržal sa:1 

 

US 2/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Roland, MUDr. Hlavačková, 

MUDr. Masaryk, MUDr. Hojstrič, MUDr. Peter Lipták. 

Hlasovanie: za: 58; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

US 3/26/10/2018 

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

Lukán. 

Hlasovanie: za: 61; proti:1 ; zdržal sa: 0 

 

US 4/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje skrutátorov v zložení: MUDr. Mojto, MUDr. Haramia, MUDr. Botek , 

MUDr. Lintner, MUDr. Jurkovič, MUDr. Bizik, MUDr. Majerik, MUDr. Klein, MUDr. 

Oravec, MUDr. Zobka, Doc. MUDr. Lukán. 

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

 

US 5/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje návrh návrhovej komisie na verejné  hlasovanie o spôsobe hlasovania 

o nasledujúcich 2 návrhoch. 

Verejné hlasovanie: za: 48, proti: nehlasovalo sa, zdržal sa: nehlasovalo sa, 

 

US 6/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje návrh návrhovej komisie na odovzdanie všetkých hlasovacích zariadení 

a pridelenie hlasovacích zariadení delegátom nanovo podľa poradia hlasovacích zariadení od 

1 po 63 (číslo 50 je nefunkčné). 

Verejné (ručné) hlasovanie: za: 57, proti: 3, zdržal sa 2: 

 

US 7/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje návrh na doplnenie programu Snemu do bodu 4 programu o uznesenie 

UR SLK UR1/15/06/2018. Rada SLK odporúča Snemu SLK zaoberať sa výsledkom 

rozhodnutia KV SLK a DK SLK vo veci podnetu Rady SLK voči prezidentke RLK BB 

MUDr. M . Kuniakovej  

Hlasovanie: za: 32 ; proti: 27; zdržal sa: 3  
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US 8/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje doplnenie programu Snemu o uznesenie ZD RLK BA 08/10102018  

Zhromaždenie delegátov RLK Bratislava ukladá delegátom Snemu SLK navrhnúť doplnenie 

programu snemu tak, aby Snem SLK prerokoval a potvrdil správnosť výkladu vnútorných 

predpisov SLK, ktorý schválila Rada SLK na svojom zasadnutí dňa 16.3.2018 uznesením UR 

7/16/03/2018 a aby v prípade potvrdenia správnosti výkladu vnútorných predpisov 

prerokovala súlad rozhodovania Kontrolného výboru SLK pri riešení sťažnosti Rady SLK na 

MUDr. Máriu Kuniakovú s vnútornými predpismi a prijatým výkladom. V prípade konania 

Kontrolného výboru SLK v rozpore s vnútornými predpismi komory alebo prijatým 

výkladom, odporúčame delegátom Snemu SLK iniciovať odvolanie členov KV SLK. 

Uznesenie bolo prijaté ZD RLK BA jednomyseľne. 

Hlasovanie: za:32, proti:23, zdržal sa:5, 

 

US 9/26/10/2018  
Snem SLK schvaľuje doplnenie programu Snemu o bod Výška náhrady výdavkov pri výkone 

funkcie členov orgánov SRLK, RLK, SLK max do výšky 10 EUR do bodu 4. Legislatívne 

návrhy.  

Hlasovanie za: 37; proti: 17; zdržal sa: 7, 

 

US 10/26/10/2018  

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

Hlasovanie: za: 45, proti:15; zdržal sa: 2,  

 

US 11/26/10/2018 

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

SLK, správu o činnosti Kontrolného výboru SLK od XXXIII. Snemu SLK, správu o činnosti 

Disciplinárnej komisie SLK od XXXIII. Snemu SLK, správu o činnosti Sekretariátu SLK od 

XXXIII. Snemu SLK, správu o činnosti Lekár a.s. od XXXIII. Snemu SLK, správu o činnosti 

Nadácie Lekár od XXXIII. Snemu SLK, informácie o  vzdelávacom stredisku Veterná Poruba 

en bloc.  

Hlasovanie: za: 52; proti: 0 ; zdržal sa: 2  

 

US 12/26/10/2018 

Snem SLK súhlasí s vykázaným účtovným hospodárskym výsledkom  za rok 2017- ziskom 

vo výške 155 107,81 EUR a jeho preúčtovaním na účet nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  

Hlasovanie: za: 50; proti: 2; zdržal sa: 3,  

 

US 13/26/10/2018 

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 2019 nasledovne: 

RLK 48% a Sekretariát SLK 52%   

Hlasovanie: za: 49; proti: 2; zdržal sa: 5 

 

 

 



 
 
   

 

US 14/26/10/2018 

Snem SLK schválil výšku tvorby podporného a rezervného fondu na rok 2019 vo výške 0%  

Hlasovanie: za: 49; proti:1; zdržal sa:7, 

 

US 15/26/10/2018  Snem SLK schvaľuje prerozdelenie príjmov za vedenie registra medzi 

Sekretariát SLK a RLK na rok 2019  nasledovne: RLK 48% a Sekretariát SLK 52%. 

Hlasovanie: za: 51; proti: 2; zdržal sa: 5 

 

 

US 16/26/10/2018 

Snem SLK v prípade potreby poveruje Radu SLK rozhodnutím o nájme alebo predaji 

pozemkov SLK vo Veternej Porube za minimálnu predajnú cenu vo výške 16 EUR/m2. 

Hlasovanie: za: 18, proti: 33, zdržal sa:8, 

 

US 17/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje novelu Volebného poriadku Slovenskej lekárskej komory, Štatútu 

Slovenskej lekárskej komory a Štatútu odborných sekcií  Slovenskej lekárskej v predloženej 

podobe.  

Hlasovanie: za: 45; proti: 2 ; zdržal sa: 4 

 

US 18/26/10/2018 

Snem potvrdzuje výklad Rady SLK zo dňa 16.03.2018, uznesenie UR7/16/03/2018. 

Hlasovanie: za: 37, proti: 15, zdržal sa:  8 

 

 

US 19/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje zmenu Volebného poriadok SLK tak, že Volebný poriadok SLK, článok 

IV. sa dopĺňa o text:  

14. Námietky proti priebehu hlasovania o odvolaní členov KV SLK, môže delegát Snemu 

SLK podať písomne ich doručením k rukám predsedajúceho Snemu SLK. O námietkach proti 

priebehu volieb rozhoduje Snem SLK uznesením tak, aby o námietkach a o priebehu volieb 

rozhodol a uznesenie o platnosti, resp. neplatnosti volieb zverejnil do skončenia Snemu SLK.  

15. Snem SLK pri rozhodovaní o námietkach predovšetkým zhodnotí, či namietaným 

postupom v priebehu volieb došlo k takému porušeniu zákona alebo vnútorných predpisov, 

ktoré malo podstatný vplyv na výsledok volieb. Neplatnosť odvolania člena KV SLK, volieb 

alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie zákona alebo vnútorných 

predpisov komory, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré odôvodnene vyvoláva 

pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom skutočnej slobodnej vôle členov 

SLK, ktorí vykonali voľbu.  V prípade podstatného vplyvu na priebeh volieb, výsledok volieb 

zruší, o čom neodkladne písomne informuje Radu SLK. Rada SLK a najneskôr do 14 

kalendárnych dní zvolá nové volebné zasadanie Snemu SLK tak, aby sa uskutočnil najneskôr 

30 dní odo dňa riadneho volebného snemu.  

16. Voľba členov KV SLK je platná ak žiaden delegát Snemu SLK nepodá námietky proti 

priebehu volieb v stanovenom termíne alebo Snem SLK námietky proti priebehu volieb 

odmietne ako neopodstatnené. 

Hlasovanie: za: 34, proti: 7, zdržal sa: 2,  

 

 



 
 
   

 

US 20/26/10/2018 

Snem SLK schvaľuje volebnú komisiu v zložení: MUDr. Pekarovič, MUDr. Teremová, 

MUDr. Šimo,  MUDr. Hojstričová, MUDr. Oravec. 

Hlasovanie: za: 40; proti: 1; zdržal sa: 0, 

 

US 21/26/10/2018 

Snem SLK berie na vedomie správu Volebnej komisie o výsledku tajného hlasovania ktorým 

Snem SLK odvolal MUDr. Černáka z funkcie člena Kontrolného výboru Slovenskej lekárskej 

komory. 

Hlasovanie: za: 33, proti: 11, neplatné: 1, 

 

US 22/27/10/2018  

Snem SLK berie na vedomie predbežný odpočet Stratégie SLK do roku 2020 za obdobie 

rokov 2016-2018 prednesený  prezidentom SLK MUDr. Marianom Kollárom.  

Hlasovanie: za: 41; proti: 0; zdržal sa: 0,  

 

US 23/27/10/2018 

Snem SLK berie na vedomie informácie MUDr. Teremovej o problematike Ambulantnej 

pohotovostnej služby, prezidenta SLK MUDr. Kollára o prehliadkach mŕtvych tiel, prezidenta 

SLK MUDr. Kollára o zjednocovaní lekárskeho stavu, prezidenta SLK MUDr. Kollára o 

povinnom členstve v komore, informácie o činnosti Zväzu ambulantných poskytovateľov, 

informácie MUDr. Makaru a MUDr. Oravca o aktuálnych problémoch slovenského 

zdravotníctva z pohľadu pracovnej skupiny RLK Prešov. 

Hlasovanie: za: 42, proti: 0, zdržal sa:0  

 

US 24/27/10/2018 

Snem SLK požaduje také financovanie výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré bude 

odzrkadľovať reálne náklady na prevádzku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vrátane 

ceny práce zdravotníckych pracovníkov, primeranej obnovy materiálno-technického 

zabezpečenia, vzdelávania zdravotníckeho personálu a primeraného zisku, v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.  Snem SLK požaduje, aby kompetentné orgány 

Slovenskej republiky uskutočnili zmenu financovania systému zdravotnej starostlivosti tak, 

aby zohľadňovala reálne náklady na liečbu konkrétnej diagnózy ako aj na potrebné 

diagnostické postupy a preventívne opatrenia. Snem SLK požaduje, aby bola zabezpečená 

zákonná povinnosť zdravotných poisťovní tieto náklady poskytovateľovi zdravotnej 

starostlivosti uhradiť. 

Hlasovanie: za: 41, proti: 0, zdržal sa:0, 

 

 

US25/27/10/2018 

Snem SLK odporúča vedeniu SLK vytvoriť pracovnú skupinu SLK na vypracovanie návrhov 

riešení problémových oblastí systému zdravotnej starostlivosti v SR. Náplňou pracovnej 

skupiny bude analýza pretrvávajúcich a nových problémov pri poskytovaní ZS, vypracovať 

plán úloh a vytvorenie návrhov na zásadné riešenie problémových oblastí systému zdravotnej 

starostlivosti v Slovenskej republike.  

Hlasovanie: za: 32, proti: 5, zdržal sa:4, 

 

 



 
 
   

 

 

US 26/27/10/2018 

Snem SLK odporúča vedeniu SLK zabezpečiť realizáciu výpočtu vzorových cenových 

kalkulácií na určenie minimálnych paušálnych nákladov na prevádzku vzorových 

ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade nezmluvného 

vzťahu.  

Hlasovanie: za: 29, proti: 9, zdržal sa: 0,  

 

US 27/27/10/2018 

Snem SLK poveruje Radu SLK doriešením náhrady straty času funkcionárov RLK a SLK 

v zmysle uznesenia Rady RLK Banská Bystrica 4/04/10/2018. Náhrady straty času sa 

netýkajú funkcionárov, ktorí sú odmeňovaní paušálnou platbou. 

Hlasovanie: za: 34,   proti: 0, zdržal sa: 5, 

 

US 28/27/10/2018 

Snem SLK hodnotí priebeh rokovania XXXIV. Snemu SLK ako úspešný. Aj keď jeho 

rokovanie bolo náročné a dôležité, snem potvrdil  dôsledné  zotrvanie členov a funkcionárov 

SLK na princípe  konať v záujme lekárskeho stavu a komory, pri dodržiavaní zákonov 

a vnútorných predpisov komory. Snem SLK vyslovuje hlboké znepokojenie a ľútosť nad 

konaním časti delegátov, ktorí v rozpore s povinnosťami delegátov svojvoľne predčasne 

opustili rokovanie snemu. 

Hlasovanie: za: 25, proti: 7, zdržal sa: 5, 

 

 

 

 

Za delegátov snemu overili:  

 

MUDr. K. Šimovičová 

 

Doc. MUDr. N. Lukán, PhD. 

 

 

 

 

        MUDr. Marian Kollár  

     Prezident Slovenskej lekárskej komory 


