SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Regionálna lekárska komora Trnava,
Starohájska ulica 2

Zápisnica
zo Zhromaždenia delegátov RLK Trnava 22.11.2017
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 XXXIII
Sneme SLK – MUDR. Pekarovič Peter prezident RLK.
4. Správa o hospodárení RLK Trnava – Ing. Vršanský Ladislav
5.Správa o činnosti KV RLK Trnava – MUDr. Maček predseda KV RLK
6. Návrh činnosti na nasledujúce obdobie – MUDr. Pekarovič Peter - prezident RLK
7. Príhovor MUDr. Kollára – prezidenta SLK
8. Rôzne, diskusia
9. Uznesenia
10. Záver rokovania

1. MUDr. Pekarovič otvoril a viedol Zhromaždenie delegátov .
2. prítomní delegáti zvolili:
členov Mándátovej komisie v zložení:
MUDr.
MUDr.

Slobodová Erika
Bajer Miroslav,

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. Bajer Miroslav
MUDr. Slobodová Erika
Hlasovanie za:10, proti 0, zdržal s: 0
ZD zvolilo návrhovú komisiu:
MUDr. Sloboda Igor
MUDr. Tašká Alena
Hlasovanie za:10, proti 0, zdržal sa 0
ZD zvolilo overovateľov zápisnice:
MUDr. Mako Miroslav
Doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD.
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 zasadali 7.12.2016, 18.5.2017, 27.8.2017,22.11.2017. Zápisnice zo
všetkých zasadnutí sú uverejnené na internetovej stránke RLK Trnava.
- Prezident RLK informoval o zmenách v Rade RLK Trnava, kde na miesto MUDr. Beňačku, ktorý
odstúpil zo všetkých funkcií v rámci RLK a SLK, na základe volebný výsledkov v roku 2016 bola
Radou SRLK Piešťany zvolená MUDr. Jurgová.
Prezident RLK ďalej podal informácie z XXXIII Snemu SLK, vypichol problémy, ktoré vznikajú pri
snahe o zjednotenie ZAP a Asociácie súkromných lekárov,
problémoch pri jednaní s UDZS ohľadom obhliadok mŕtvych,
informoval ohľadom zriaďovaní integrovaných centier zdravotnej starostlivosti,
LSPP – Snem žiada povinnosť do 22,00 hod,
podal informácie o činnosti Lekár a.s.,
informácie o spoplatnení prístupu na i- med pre nečlenov 2€ za kredit,
informácie o dofinancovaní zdravotníctva,
aktuálna situácie ohľadom jednaní so sociálnou poisťovňou kvôli Licenciám LIA,

podal informáciu ohľadom prerozdelení aktualizačného poplatku, ktorého časť bola prerozdelená
medzi jednotlivé RLK v rámci Slovenska
- 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 360,.€
- Prezident RLK informoval o členskej základni. K 22.11. je v RLK TT registrovaných 1855
lekárov, z ktorých je 1159 členov a 696 nečlenov. Členstvo v RLK TT ťahajú starší lekári, mladší
lekári nemajú záujem o členstvo v komore proti minulému roku klesol počet členov o 21 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. Ing Vršanský informoval členov ZD o plnení rozpočtu za rok 2016 a prvý polrok 2017 a poukázal
na skutočnosť, že poukázanie časti aktualizačného poplatku pomôže skvalitniť činnosť sekretariátu
RLK Trnava.
Poukázal na skutočnosť, že RLK TT za rok 2016 hospodárila so ziskom, pretože v rámci kontroly
kreditov/ kontrolovalo sa cez 1000 lekárov/, prišlo na účet RLK TT oproti minulým rokov takmer
o 8000,- € viac ako po minulé roky.
5. Predseda KV RLK Trnava predniesol správu o činnosti kontrolného výboru RLK Trnava V rámci
RLK Trnava holo doručených 6 podaní, 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.

6. 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

7.Príhovor Prezidenta SLK MUDr. Kollára
Pán prezident SLK MUDr. Marián Kollár, zhodnotil uplynulý rok v rámci celej SLK i jednotlivých
regiónov. Skonštatoval že situácia v rámci regiónov nie je jednoduchá a to z hľadiska finančného, keď
na jednotlivé regióny i na celú SLK sa dostáva len toľko finančných prostriedkov ktoré s problémami
vykryjú vlastný chod jednotlivých sekretariátov.
Ako ďalší problém prezident SLK spomenul jednania s orgánmi jednotlivých regionálnych komôr ako
napr. ZD RLK Trnava, ktoré už niekoľko rokov sa stretá v takom počte, že nie je uznášaniaschopné.

Ďalej prezident SLK spomínal početní jednania na Ministerstve práce a sociálnych vecí ohľadom
problémov s Licenciami LIA, za ktoré musia lekári platiť pokuty i keď ich fyzicky nepoužívajú.
Podal informáciu o prebiehajúcich rokovaniach ohľadom doplnkových ordinačných hodín s ministrom
zdravotníctva.
Rozobral situáciu ohľadom hospodárenia organizácie Lekár a.s.
Informoval ZD o vzájomných jednaniach a vzťahu medzi organizáciami ZAP a Zdravitou.
8. Diskusia:
Problémy ktoré nastolil prezident SLK MUDr. Marián Kollár a prezident RLK MUDr. Pekarovič
vyvolali širokú diskusiu v ktorej členovia ZD živo a aktívne diskutovali.
9. 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
Vystúpenie prezidenta SLK

10 . Záverom prezident RLK TT MUDr. Pekarovič poďakoval všetkým prítomným delegátom
a ukončil ZD RLK Trnava
V Trnave 22.11.2017
Zapísal: Ing. Vršanský
Overovatelia zápisnice:

MUDr. Mako Miroslav
Doc. MUDr. Bartošovič Ivan PhD.

