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Praha, 25. dubna 2017

Pozdrav MUDr. Václava Šmatláka na Slovensko: „ Zdravím všechny
adresáty, zejména pak milé slovenské kolegy a přátele! Jak již MUDr. Petr
Šonka (od 8.4.2017 předseda SPL ČR) napsal, ukončil jsem misi předsedy
SPL ČR a s radostí mu předal ono pověstné veslo. Mám radost, že jste se
i na Slovensku rozhodli osamostatnit. Jiná cesta ke zlepšení postavení
praktických lékařú nevede. Své zájmy si musíme hájit sami-není jich tak
moc-zejména kompetence a úhrady. Nejpracnější je o tom presvědčit
samotné praktické lékaře a získat jejich podporu. Pak už to jde celkem
snadno. Naši podporu máte a o zkušenosti se s Vámi rádi podělíme. Držím
pěsti a těším sa na příští setkání ať už v Milovech, na našem kongresu či
konferenci.“
MUDr. Václav Šmatlák

V Podolinci, 15. mája 2017
Vážené kolegyne a kolegovia, všeobecní lekári pre dospelých!
Ako sme spokojní so súčasnou situáciou v našom odbore?
Podľa nášho vlastného prieskumu asi 90% VLD je nespokoj
ných s generačnou obmenou, podfinancovaním segmentu,
LSPP a obhliadkami mŕtvych. Taktiež si myslíte,
že existujú možnosti na riešenie týchto dlhoročných problémov ? Naše partnerské Sdružení praktických lékařú České
republiky (ďalej SPL ČR) združuje viac ako 27 rokov takmer
4.600 z celkového počtu 5.200 VLD. V ČR je iba jedna odborná
spoločnosť SVL ČLS JEP. Pri takejto konštelácii a vzájomnej
spolupráci majú naši českí kolegovia vyriešenú LSPP, funkčný
rezidentský program a dokonca o 50% vyššie platby na
ambulanciu. Nemajú žiadny ZAP ani Zdravitu.
Keď už nemôžeme mať jednu odbornú spoločnosť, nech
máme jediné Združenie VLD! Nech veci u nás fungujú tak,
ako v ČR. Čo vy na to, kolegovia všeobecní lekári ? Napriek
viacročným snahám o zlúčenie 3 odborných spoločností
je výsledok neúspešný! Nezlúčili sa, podobne je to so
spájaním Zdravita so ZAP-om. Tiež rádio Jerevan opakovane
hlásilo, že sa zlúčia, ale stále nič a výsledok je v nedohľadne.
Všetko je v rukách vedúcich funkcionárov jednotlivých

Veľký Šariš, 15. mája 2017
Milé kolegyne a kolegovia, prečo samostatné
združenie všeobecných lekárov pre dospelých?
V Správnej rade ASL SR som pôsobil asi 15 rokov, z toho 8
rokov ako viceprezident VLD. Zúčastňoval som sa pracovných
stretnutí s kolegami v Českej republike, kde som našiel
veľa priateľov, aj niekoľkých spolužiakov lekárskej fakulty
z Hradca Králové a opakovane som po týchto stretnutiach

organizácií, nie v našich rukách. ZVLD SR má od ustanovujúceho snemu 6.11.2016 v Žiline takmer 300 členov. Dnes
má Zdravita cca 1700 členov (bez VLD asi 1000), z toho cca
700 VLD. ZAP má cca 1400 členov (bez VLD asi 800), z toho
cca 600 VLD. Ak všetci VLD vstúpime do ZVLD SR, staneme sa
najväčšou organizáciou s počtom 1.600 čisto VLD. Podobný
počet členov by teoreticky mali spolu 2 multiodborové organizácie ZAP a Zdravita (spolu cca 1800). Takéto usporiadanie
určite umožní všeobecným lekárom pre dospelých lepšie
presadzovať svoje oprávnené záujmy.
Zmena si vyžaduje jediné: vstúpiť čo najskôr do ZVLD SR.
Ďalší vývoj záleží len na nás. Srdečne vás pozývame
na 1. riadny snem nového ZVLD SR do Liptovského
Mikuláša, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. mája 2017 od
10:00 hod. v hoteli Jánošík. Súčasne sa uskutočnia voľby
13-člennej Správnej rady. Volebné obdobie je jeden rok,
každý člen môže voliť a môže byť volený, stačí len prísť na
snem. Aktuálne napriek viac ako rok trvajúcej snahe zakladajúcich členov ZVLD SR, aby sa neuskutočnili výberové konania
(ďalej VK) na LSPP, napriek prijatým uzneseniam ASL SR a
SSVPL o nekonaní VK, sú tieto výberové konania v návrhu
novely zákona o ambulantnej pohotovostnej službe uvedené.
ZVLD SR pripravilo a predložilo alternatívny návrh, aby sa
VK nekonali, ak 2/3 povinne slúžiacich VLD predložia vlastný
projekt, čo je aktuálne jediný návrh, ktorý zabráni možnej
reprivatizácii ambulancií VLD. Podarí sa to ?
MUDr. Ján Hencel, MSc.
predseda združenia

mával viacdňovú depresiu z toho, v akom spoločenskom,
medicínskom a ekonomickom postavení sú títo kolegovia.
Samozrejme, zabudol som podotknúť, že v ČR majú jedinú
odbornú spoločnosť a jedno profesijné združenie. Priemerný
príjem na jednu českú ambulanciu VLD je 8.000 – 10.000
EUR / mesačne, pri kapitácii 1.700 pacientov. Vyjednávanie
o cenách prebieha na úrovni Ministerstva zdravotníctva a
každoročne vydávaná „Cenová vyhláška“určuje základné ceny
platné a povinné pre všetky zdravotné poisťovne (ďalej ZP).
Na Slovensku sa vyjednáva o cenách v ZP, preto je vždy silnejší
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo výhode (nemocnice,
SVLZ,ZZS atď), títo majú pravidelne navyšované objemy a tak
celkové príjmy poskytovateľov ZS. V Zdravite sa vyjednávalo

samostatne za jednotlivé segmenty. O každom kroku musel
vedieť prezident a záverečné jednania boli spoločné, niekedy
tiež so ZAP/SLK. Nerád by som vám hovoril o tom, aké nezmyselné požiadavky sa tam dokázali predkladať...Na záver týchto
„plodných rokovaní“ išli štatutári, tzn. prezident SLK 
a prezident Zdravity každý samostatne
(prvý je gynekológ, druhý prevádzkovateľ nukleárnej magnetickej rezonancie) podpísať dohodu o záveroch rokovaní.
Výsledok je zreteľný.
Najpočetnejší segment poskytovateľov ZS je s priemerným
mesačným príjmom 4400 EUR na poslednom mieste medzi
ostatnými špecializáciami. Podľa štatistík UDZS ošetríme
najvyšší počet pacientov percentuálne i v absolútnych číslach.
Z celkového rozpočtu zdravotníctva 4 mld. EUR do segmentu
VLD prichádza ročne iba 2,5 % prostriedkov, tzn. 100 mil.
EUR ročne ! Spoločné rokovania všetkých segmentov prinášali
pomerne silné trecie plochy. Napríklad VLDD majú možnosť
kapitovať poistencov do 28 rokov, čo nie je možné inde vo
svete. Český VLDD má možnosť kapitovať pacientov len do
15 rokov, s prechodným obdobím vo veku 15-18 rokov pre
VLDD / VLD. Zrušenie preskripčných obmedzení pri liekoch a
inkontinenčných pomôckach, dispenzár hypertonikov, CRP a
INR vyšetrenia sú naše požiadavky, brzdené silnejšou „lobby“
a sú decentne potláčané.

Kežmarok, 15. mája 2017
Prečo všeobecní lekári na Slovensku potrebujú ZVLD SR?
Politický rozmer a naliehavosť problémov slovenského zdravotníctva je čitateľná aj zo správania a vnútorných problémov
SLK a pôsobenia ASL SR. Vylúčením za aktívnu účasť v ZVLD SR
svojich 10-tich členov Asociácia súkromných lekárov SR potvrdila, že nie je žiadúce, aby sa VLD zúčastňovali ako samostatný
segment na rozhodovaní o systémových otázkach zdravotnej
starostlivosti na Slovensku. Koncepcia nezávislého združenia
VLD, zameraného výlučne na otázky organizácie a financovania
segmentu sa preukázala ako opodstatnená. Našou ambíciou
je predísť možným škodám neuváženou reprivatizáciou VLD,
Situáciu dnes v súvislosti s „reformou“ LSPP, projektami CIZS
a demografickou štruktúrou VLD vnímame ako ohrozenie

Ako príklad môžem uviesť: v nariadení vlády o materiálno-
technickom vybavení ambulancie VLD sa hovorí , že je
„povinnosť mať v ambulancii prístroj CRP, ak nie je možnosť
do 15 minút toto vyšetrenie realizovať v laboratóriu“. Aj keď
budete sedieť priamo pri laboratóriu, výsledok po i.v. odbere
môže byť najskôr o 40 minút, pokiaľ laboratórium dodržiava
správny technologický postup ! Teraz vyvstáva otázka, ako sa to
pripravovalo, kto to pripomienkoval, atď. Takýchto nevyjasnených otázok v segmente VLD vo vzťahu k ZP, MZ SR, UPSVaR,
Sociálnej poisťovni, ŮDZS je veľmi veľa...
Bývalý prezident ASL SR v júni 2012 na MZ SR pri stretnutí s
ministerkou zdravotníctva JUDr. Zuzanou Zvolenskou povedal,
citujem: „ Systém je pre blbcov, chaos pre inteligentov“. Bolo by
toho ešte mnoho... V rámci OECD sme vo väčšine sledovaných
parametrov na veľmi nelichotivých posledných miestach. Je
však zaujímavé, že v krajinách, kde je segment VLD prioritou,
má celkové zdravotníctvo vyššiu úroveň a je pre štát celkove
rentabilnejšie.
Pre tieto aj ďalšie problémy je nevyhnutné samostatné Združenie všeobecných lekárov pre dospelých.
MUDr. Dušan Lipták
Člen Správnej rady a predseda Rozhodcovskej komisie ZVLD SR

súkromnej ambulantnej lekárskej praxe. ZVLD SR je pre
všetkých všeobecných lekárov, ktorí už nechcú byť rozdelení
medzi Zdravitu a ZAP. Cieľom je zastupovať VLD pri rokovaniach
o zmluvných podmienkach poskytovania ZS pred zdravotnými
poisťovňami a orgánmi verejnej správy.
Financovanie segmentu VLD zabezpečíme v objeme zodpovedajúcom potrebám doplnenia počtu 300-400 lekárskych
miest VLD na Slovensku a financovania prirodzenej generačnej
výmeny, založenej na odplatnom odstúpení lekárskej praxe.
Ponúkame „pošpecializačný program“ všeobecným lekárom
pre dospelých. Integrácia medicínskej a ekonomickej efektivity
neznamená CIZS !
Preukážeme efektivitu riadenia profesijného združenia,
zárukou transparentnosti a účasti všetkých VLD sú stanovy
ZVLD SR, nastavené na kontrolu výkonu moci a pravidelné
obnovovanie mandátu v krátkom volebnom cykle. Skúsme si
dať spoločne šancu. Ak si ju nedáme my sami sebe, nedá nám
ju v budúcnosti už nikto.
MUDr. Pavol Štec
Podpredseda ZVLD SR, o.z.

Veľká Lomnica, 15. mája 2017
Milé kolegyne a kolegovia, rezidentky
a rezidenti všeobecného lekárstva!
Profesiu všeobecného lekára som si zvolil ako celoživotnú
cestu už počas štúdia na lekárskej fakulte v Bratislave, prácu
som si zamiloval a dokáže mi prinášať profesionálne uspokojenie a pacientom kvalitnú starostlivosť. Počiatočné inšpirácie
som získaval predovšetkým na zdravotníckych výstavách
veľtržného areálu v Brne, na kvalitných kongresových
podujatiach v Českej republike. Optimizmus mi dával nádej,
že prvý kontakt bude napredovať podobne ako u západných
susedov a prípadné rozdiely na Slovensku pre dobro pacienta
vyrovnáme.
Od začiatku lekárskej praxe v roku 1994 som sa aktívne
zapájal do všetkých zmysluplných činností, ktoré mohli
zvýšiť úroveň prvého kontaktu, rozšíriť naše kompetencie,
zvýšiť prestíž nášho odboru, pritiahnuť mladých kolegov do
ambulancií a zlepšiť spokojnosť pacientov s poskytovanou
starostlivosťou. Bohužiaľ, realita bola diametrálne odlišná,
odbor stagnoval, podpora snahám o zlepšenie situácie
neprichádzala a nožnice v porovnaní s ČR sa výrazne otvárali.
Na Valných zhromaždeniach ASL SR som najmä spolu s predsedníčkou RASL Stará Ľubovňa namietal na nedostatočné

Bratislava, 15. mája 2017
Vážená kolegyňa a kolega !
V súvislosti s aktivitami novovzniknutého ZVLD SR by som
rada zhrnula niekoľko zásadných skutočností k vzniknutej
situácii. Toto profesijné združenie má ambíciu obhajovať
predovšetkým ekonomické, organizačné e právne záujmy
VLD pri rokovaniach so ZP, MZ SR, Sociálnou poisťovňou a
UPSVaR. Do tejto role sa „pasovali“ ASL SR/Zdravita a SLK/ZAP.

kapitačné platby pre segment VLD, avšak naše požiadavky
boli opakovane v zárodku diskusie umlčané.
Príčinné súvislosti som pochopil po rokoch z dennej tlače, keď
niektoré pracoviská NMR mali podľa vyjadrení riaditeľa VšZP
a.s. bezlimitné zmluvy na realizáciu výkonov MRI. Po sklamaní z postoja ASL SR som patril k iniciátorom aktivít na pôde
Slovenskej lekárskej komory, dal som mandát na vyjednávanie zdravotnému výboru a neskôr ZAP-u. Žiaľbohu prísľuby o
zvýšených kapitáciách neboli dodržané a mandátnu zmluvu
ZAP-u som demotivovaný „nevýsledkom“ vypovedal.
Plne chápem súčasné aktivity mienkotvorných všeobecných
lekárov, do ich vylúčenia iniciatívne pôsobiacich v poradnom
zbore VLD v štruktúrach ASL SR / Zdravita. Máme teraz
jedinečnú šancu vydať sa vlastnou cestou.
V ZVLD SR disponujeme intelektuálnym potenciálom, skúsenými osobnosťami, profilovanými všeobecnými lekármi.
Členovia ZVLD SR využívajme exkluzívne benefity osobitne
vytvorené len pre nás : zľavy na automobily OPEL, poistenie
lekárskej praxe, automobilov a zariadení prostredníctvom
VIP Union, bankové produkty VUB banky, telekomunikačné
služby O2 Slovakia – spojené so zvýhodneným tankovaním
na ČS SHELL, všetko na webe www.zvld.sk
Odpoveďou váhavým a nerozhodným nech je myšlienka,
ktorá mi rezonuje z námestia SNP v novembri 1989 v
Bratislave:
„ Kto, ak nie my ? Kedy, ak nie teraz ? “ Ukončime obdobie
„funkcionárov pre funkcie“ a spojme sily v ZVLD SR priatelia!
MUDr. Peter Marko, MPH
Člen správnej rady ZVLD SR

No všetci vieme, ako to medzi nimi je. Nepôsobia synergicky,
ale antagonisticky. Z toho pre nás VLD plynú iba nevýhody a
temer žiadny efekt. Chceme obnoviť komunikáciu medzi VLD,
pomáhať „dolu“ každému jednotlivcovi.
Dlhodobú koncepciu odboru VL chceme spolutvoriť tak, aby
bola kontinuálna a nezávislá od politických trendov.
ZVLD SR má najdemokratickejšie stanovy. Je len na nás,
či sme ešte úplne nerezignovali a chceme si dať šancu.
Kolegovia, ktorí sa chopili iniciatívy, sú pripravení skladať
účty. Nevytvorili stanovy so „zabetónovanými“ funkciami. Tak
si myslím, že by sme to mali spoločne skúsiť a dať si spoločnú
šancu. Ak si ju nedáme my sami sebe, nedá nám ju nikto !
MUDr. Darina Šteffeková
členka ZVLD SR, o.z.

Námestovo, 15. mája 2017
Aké zmeny prináša vlastné profesijné združenie ZVLD SR?
10 rokov v SLK aj ASL SR prešľapovali z pohľadu bežného obvodného lekára vo veci LSPP na jednom mieste. Nepomohlo
vôbec nič. Prezident ASL SR svojho času najazdil tisícky kilometrov v snahe pomôcť kolegom, kde bol problém. Ale ani
podanie na Ústavnom súde nám nepomohlo. A zrazu prišlo
riešenie tak geniálne, že čelní predstavitelia organizácií, ktoré
nás mali zastupovať, zrazu zostali sťaby obarení a neboli
schopní ho prijať a pomôcť presadiť, pretože by tým priznali
svoje zlyhanie.Vzniklo ZVLD SR s dvomi kľúčovými témami:
LSPP a generačná obmena VLD. Legitímna bola otázka našich
kolegov: „ prečo vzniklo nové združenie ? “ Práve ako reakcia

na skutočnosť, že máme tých organizácií priveľa a chceme byť
zastupovaní samostatne jediným profesijným združením.
Možno niekto podotkne, že ide o trucpodnik nenaplnených
osobných ambícií. Môžem sa seba povedať, že nemám ambície byť spasiteľom segmentu, ale chcem napomôcť k tomu,
aby sme náš segment dostali tam, kam patríme, na úroveň
českých kolegov. Ak sa podarí na Orave skrátiť LSPP do 22:00
hod., bude to pre väčšinu kolegov potvrdenie, že sa rozhodli
správne, keď vstúpili do nášho spoločného profesijného
združenia.
V ZVLD SR sa stretli kompatibilné osobnosti, ktoré dokážu
veľmi efektívne spolupracovať pre spoločné dobro. Nie je
to žiadna one man/woman show a stanovy zabezpečujú
antifunkcionársky princíp. Našim hlavným cieľom je snaha
o prežitie drobného podnikania v slovenskom zdravotníctve
a zachovanie „ umenia liečiť“ vo všeobecnom lekárstve.
MUDr. Rastislav Zanovit
Člen správnej rady ZVLD SR, o.z.

Brezno, 15. mája 2017

Spišská Nová Ves, 15. mája 2017

Prečo je potrebné ZVLD SR?

Milé kolegyne a kolegovia!

Verím, že nadišiel čas, nakoľko začíneme byť úplne pritla
čení k múru a vyzerá to tak, že by to mohol byť začiatok
nášho konca. Keď spojíme spoločné aktivity v jednom
združení, ktoré skutočne obhajuje naše požiadavky v súlade
s potrebami našich pacientov. Aj kolegovia v regióne vítajú
možnosť jedného silného združenia, ale chce to trochu času
a nebojácnosti, prípadne vybočenie z našich stereotypov.
Jednotlivé segmenty majú svoje špecifiká, takže škoda vynakladať energiu v organizácii, združujúcej veľa segmentov.
Ako príklad nech slúžia praktici v Českej republike, stačí si
porovnať ich príjem a náš na ambulanciu. A to sa ASL SR
hrdí, čo všetko pre nás vybojovala. Je čas ísť vlastnou cestou
v záujme našom i v záujme našich pacientov !

Pracujem ako VLD temer 35 rokov. Vedela by som povedať veľa
o krivdách a podrazoch, spáchaných na VLD pod vedením lídrov
iných organizácií fungujúcich na zdravotníckej scéne. Bola som
dlhoročným funkcionárom a tiež trochu rebelom. Celý čas ma
trápilo a trápi postavenie všeobecného lekára na Slovensku.
Sme prvý kontakt, vstupná brána do systému zdravotnej starostlivosti, filter bez ktorého by to nefungovalo. Napriek tomu
nezáujem na všetkých frontoch. Ale ako som už spomenula,
naša chyba, naša vina. Som hlboko presvedčená, že po týchto
skúsenostiach VLD pochopia, že len pod vedením svojej vlastnej
organizácie ZVLD SR, sa nám podarí dosiahnuť to, čo k našej
práci bytostne potrebujeme: finančné ohodnotenie, odborné,
spoločenské a morálne postavenie, v prospech našich pacientov.

MUDr. Vladimír Hudec
člen SR ZVLD SR, o.z.

MUDr. Valéria Cehulová
Členka Správnej rady ZVLD SR, o.z.

Nižná, 15. mája 2017
Prečo všeobecní lekári potrebujeme ZVLD SR?
Súčasnú situáciu hodnotím tak, že všeobecným lekárom na
Slovensku v posledných rokoch zostáva čierny Peter, najmä
tí na vidieku dlhodobo suplujú špecializovanú, ošetrovateľ
skú, geriatrickú zdravotnú starostlivosť, nehovoriac o tej
biopsychosociálnej. Svojou prácou za mnimálne peniaze
zabezpečujeme Sociálnu poisťovňu a ÚPSVaR.
Okrem LSPP padá na naše plecia aj nepretržité vykonávanie
obhliadok mŕtvych tiel.
A to všetko podľa názoru mocných a verejnosti máme v
kapitácii???
Multiodborové organizácie neštátnych lekárov typu ZAP,
Zdravita vonkoncom nesplnili z pohľadu VLD ich očakávania
tým, že napriek snahám jednotlivcov z radov VLD za ostatné
roky nedošlo k významnejšiemu posunu všeobecného
lekárstva v oblasti ekonomickej a spoločenskej. Ostatné segmenty v rámci „spravodlivého navyšovania“ nám nedostižne
unikajú ( VLDD,GYN, niektorí dobre zazmluvnení ŠAS). Tieto
organizácie svojou nečinnosťou doviedli segment na pokraj

Trnava, 15. mája 2017
Prečo VLD potrebujú vlastné profesijné združenie
a čo ma presvedčilo pre vstup do ZVLD SR?
Pretože potrebujeme pozdvihnúť odbor VLD na úroveň, kam
patrí... treba ho zjednocovať zdola, pretože sme zanedbávaný
odbor, ktorý čakajú neskutočne náročné zmeny v elektronizácii (eHealth, eRecept) novelizácia LSPP/APS, pripravovaná
integrácia prvého kontaktu do CIZS, Dôležitých tém sa mali
zhostiť nami poverení zástupcovia ASL SR / Zdravita a SLK

priepasti zániku. Napriek opätovným snanhám sa nedokázali
ani len zjednotiť (Zdravita/ZAP), takže známe otrepané „v
jednote je sila“ asi nikdy nebrali do úvahy.
Snahy o zjednotenie mienkotvorných VLD vidím ako
Sizyfovskú prácu, mnohé snahy za ostatné roky zlyhávajú
na osobnej antipatii, či iných, najmä komerčných záujmoch
ich popredných predstaviteľov. Odborné spoločnosti ( SVL
SLS, SSVPL, SVLS ) obvykle iba na svojich konferenciách a
kongresoch predstavujú rôzne zaručené a spoľahlivé východiská, avšak situácia na periférii je často diametrálne odlišná
ako na území hlavného mesta Bratislava (LSPP,obhliadky).
Počas roka sa všetky tri spoločnosti ani len nedokážu stretnúť
a skoordinovať svoje aktivity, čo vedie len k nerozumnému
plytvaniu energie mienkotvorných všeobecných lekárov pre
dospelých.
Špecialisti si za ostatné desaťročie urobili z ambulancií VLD
kompletný laboratórny a predpisový servis na svoje preskip
čne obmedzené lieky. Jestvujúce hodnotiace koeficienty ZP
znevýhodňujú, ba skôr až ubíjajú snahy progresívnejších VLD
ešte ako tak zlepšiť súčasný neutešený stav. Od ZVLD SR ako
od organizácie postavenej zdola rádovými členmi očakávam,
že bude zastupovať iba a výlučne oprávnené záujmy
všeobecných lekárov pre dospelých.
MUDr. Viliam Chromý
Člen Správnej rady ZVLD SR, o.z.

/ ZAP s podporou odborných spoločností SVL SLS, SSVPL,
SVLS. V dôsledku ich roztrieštenosti a nespolupráce nie je
perspektíva adekvátneho riešenia našich záujmov ! Na sneme
ZVLD SR sa musí vyprofilovať silný, fundovaný funkcionársky
tím, ktorý bude dokazovať, že s našou podporou vie presa
dzovať naše oprávnené záujmy.
Vznik ZVLD SR sa stal východiskom našej patovej situácie
ako odboru. Založili ho skúsení kolegovia, akční s dobrými
nápadmi, ktorí dokážu byť so širšou podporou nás členov
razantnejší pri dojednávaní zmúv a benefitov, s podporou
skúsenejších českých kolegov, ktorí nám pomáhajú a poskytujú najvyššiu možnú pomoc. Dôležité bude dosiahnuť progres
v kapitačných platbách, riešení odplatného odstúpenia praxe,
pošpecializačná koncepcia,
MUDr. Marián Sekera
člen ZVLD SR, o.z.

ZVLD SR o.z.

		

Pozvánka na I. riadny snem ZVLD SR, o.z.

Liptovský Mikuláš, Hotel Jánošík 27. 05. 2017
8.30 – 10.00
9.30 – 9.45
9.45 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 17.30
		
		
		
		
		
		
		
		
18.00
19.00

registrácia delegátov
zahájenie snemu a schválenie programu snemu
vystúpenie hostí
voľba mandátovej komisie a skrutátorov
schválenie zmien stanov
správa správnej rady o činnosti združenia
voľba volebnej komisie a príprava volieb SR a RoK
voľby SR a RoK (správnej rady a rozhodcovskej komisie)
obed
vyhlásenie výsledkov volieb
programové zameranie ZVLD SR o.z., financovanie segmentu
• LSPP n.o. – LSPP do 22.00h (predstavenie projektu - opakovane)
• pošpecializačný program – riešenie problematiky financovania generačnej výmeny
VLD a odplatné odstúpenie lekárskej praxe (predstavenie projektu - opakovane)
• prehliadky mŕtvych tiel
• stanovy ZVLD SR o.z. – prečo inak ako SLK, ZAP, ASLSR, SSVPL a SVLS
• zápisný a členský príspevok, rozpočet ZVLD SR o.z. na roky 2017 a 2018
• iné / rôzne
• prestávka na kávu o 15.30
predpokladané ukončenie ustanovujúceho snemu
plánované zasadnutie Správnej rady

Tento program sa môže dopĺňať a / alebo meniť podľa pripomienok a návrhov delegátov snemu. Podnety a pripomienky
na doplnenie a /alebo zmenu programu prosím zasielajte na adresu združenia, alebo mailom najneskôr do 20.05.2017.
Ak je to možné vezmite so sebou jedného potenciálneho člena, ktorý zatiaľ nie je členom ZVLD SR, o.z.

#

ŽIADOSŤ o členstvo v ZVLD SR o.z.
Dolu podpísaný/á

meno a priezvisko, titl.

týmto žiadam o prijatie za člena ZVLD SR o.z., Kuzmányho 3, 058 01 Poprad
Údaje o žiadateľovi:
1. dátum narodenia:
2. bydlisko:
3. mobil a e-mail:
4. vzdelanie a akademické hodnosti:
5. dĺžka lekárskej praxe VLD:

rokov / + mesiacov

6. rezident – čas zostávajúci do atestácie VLD:

rokov / + mesiacov

7. názov a sídlo zamestnávateľa:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
1. Žiadateľ čestne prehlasuje, že nezamestnáva a/alebo nie je konateľom v obchodnej spoločnosti, ktorá
zamestnáva viac ako 2 VLD s výnimkou rezidentov a žiadateľa, a že nepodniká súčasne vo viacerých
medicínskych odboroch na celý pracovný úväzok, ani v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
2. Žiadateľ čestne prehlasuje, že nie je zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý podniká v ústavnej zdravotnej
starostlivosti, a/alebo vo viacerých medicínskych odboroch, a/alebo okrem žiadateľa zamestnáva viac ako 2
VLD s výnimkou rezidentov.
V zmysle §6, písm.b) zákona 428/2002 z.z. v znení neskorších predpisov súhlasím s uchovávaním a ďalším
spracovávaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške, ktoré môžu byť použité iba na účely
vyplývajúce z cieľov ZVLD SR o.z. po dobu môjho členstva v ZVLD SR o.z.

V 		
miesto (mesto)

, dňa
vlastnoručný podpis žiadateľa

Vyplnenú žiadosť odosielajte na adresu ZVLD SR o.z. Kuzmányho 3, Poprad, 058 01
prípadne e-mailom na zvldsr@gmail.com, budeme Vás kontaktovať.
Tel.: +421 944 000 825 facebook.com/zvldsr www.zvld.sk

