SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

UZNESENIA XXX. SNEMU SLK prijaté 26. septembra 2015 v Košiciach

US 1/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: MUDr. Jutka, MUDr. Jurkovič, MUDr. Rentka,
MUDr. Ivanko, MUDr. Mikuš

Hlasovanie: za: 66 ; proti: 0; zdržal sa: 0
US 2/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Takácsová, MUDr. Malicher, MUDr.
Šimo, MUDr. Roland, MUDr. Oravec

Hlasovanie: za: 66 ; proti: 0; zdržal sa: 0
US 3/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: MUDr. Šimovičová, MUDr. Varga
Hlasovanie: za: 66; proti: 0; zdržal sa: 0
US 4/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje skrutátorov v zložení: MUDr. Drieňovská, MUDr. Lipták, MUDr. Smolen,
MUDr. Zaťko, MUDr. Havrilla, MUDr. Jutka, MUDr. Dziaková, MUDr. Masaryk, MUDr.
Wirtschafterová, MUDr. Bízik, MUDr. Štec
Hlasovanie: za: 66; proti:0; zdržal sa: 0
US 5/26/09/2015 hlas. 2
Návrh MUDr. Olajoša na 30 min. prestávku z dôvodu oboznámenia sa s materiálmi o projekte
Veterná Poruba a materiál o smerovaní SLK.
Hlasovanie: za: 14, proti: 45, zdržal sa: 6
US 6/26/09/2015 hlas. 3
Snem SLK schvaľuje po zmene a doplnení program XXX. Snemu SLK.
Hlasovanie: za: 59 ; proti: 2; zdržal sa: 3
US 7/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje výšku členských príspevkov a poplatkov na rok 2016 nasledovne:
Vek do 30 r. - 30 EUR s poistením právnej ochrany
nad 30 r. - 110 EUR s poistením právnej ochrany
Lekári na MD, nevykonávanie povolanie lekára - 15 EUR, pričom poistenie právnej ochrany si
bude treba priplatiť
Hlasovanie: za: 43; proti: 20; zdržal sa: 1

US 8/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje novelizáciu Štatútu Slovenskej lekárskej komory v predloženej podobe.
Hlasovanie: za: 55; proti: 0; zdržal sa: 4
US 9/26/09/2015
Snem SLK Snem SLK neschvaľuje novelizáciu Hospodárskeho poriadku Slovenskej lekárskej
komory v predloženej podobe.
Hlasovanie: za: 17; proti: 29; zdržal sa: 12
US 10/26/09/2015
Snem schvaľuje nové znenie čl. 13, par. 7 bod 4 Štatútu SLK:
Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegovaných členov určí
komora Volebným poriadkom. Delegáti snemu sa volia na celé volebné obdobie. Snemu sa
zúčastňujú aj členovia Rady SLK s hlasom poradným, ak nie sú riadne zvolenými delegátmi.
Hlasovanie: za: 55; proti: 9; zdržal sa: 2
US 11/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje predloženú novelizáciu čl. 2 ods. 8 Smernice Slovenskej lekárskej komory
pre vedenie registra.
Hlasovanie: za: 59; proti:0 ; zdržal sa: 5
US 12/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje predloženú novelizáciu čl. III ods. 5 Smernice Slovenskej lekárskej komory
pre vedenie registra.
Hlasovanie: za: 45; proti:2 ; zdržal sa: 5
US 13/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje predloženú novelizáciu v čl. II ods. 8 Smernice Slovenskej lekárskej komory
pre vedenie registra.
Hlasovanie: za: 45; proti: 2; zdržal sa: 5
US 14/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje predloženú novelizáciu čl. III ods. 7 Smernice Slovenskej lekárskej komory
pre vedenie registra.
Hlasovanie: za: 55; proti:1; zdržal sa: 3
US 15/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje novelizáciu Smernice Slovenskej lekárskej komory pre vydávanie licencií
v predloženej podobe.
Hlasovanie: za: 63; proti: 0; zdržal sa: 1

US 16/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje návrh novely Rokovacieho poriadku SLK v § 5, bod 14, písmeno b)
doplnením textu:
Súčasťou správy je informácia o plnení jednotlivých uznesení prijatých na predchádzajúcom
sneme (zhromaždenie delegátov). Ak uznesenie nie je splnené, zdôvodnenie podá zodpovedný za
splnenie daného uznesenia.
Hlasovanie: za: 28 ; proti: 33; zdržal sa: 3
US 17/26/09/2015
Snem SLK súhlasí so zlúčením neinvestičného fondu Lekár s Nadáciou Lekár.
Hlasovanie: za: 60; proti: 1; zdržal sa: 2
US 18/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje časovo obmedzenú diskusiu na 3 minúty.
Hlasovanie: za: 41; proti: 21; zdržal sa: 0
US 19/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku nasledovne: v § 7 ods. 14 sa schvaľuje nové
písmeno a) v znení: Správa kontrolného výboru SLK (RLK) o plnení uznesení z ostatného snemu
SLK (zhromaždenia delegátov, zhromaždenia členov). Ostatné písmená sa primerane preznačia.
Hlasovanie: za: 59; proti: 1; zdržal sa: 4
US 20/26/09/2015
1. Snem SLK berie na vedomie informáciu o vzniku Zväzu ambulantných poskytovateľov.
2. Snem SLK vyzýva členov občianskeho združenia Zdravita, aby sa stali členmi ZAP a podporili
tak jednotu ambulantných poskytovateľov pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.
Hlasovanie: za: 27; proti: 20; zdržal sa: 2
US 21/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade SLK prostredníctvom členov komory v orgánoch ZAP presadzovať
včasné voľby orgánov ZAP v prípade členstva súčasných členov Zdravita v ZAP.
Hlasovanie: za: 44; proti: 3; zdržal sa: 10
US 22/26/09/2015
Snem SLK vyzýva členov Valného zhromaždenia ZAP k úprave štatútu ZAP a Stanov ZAP
a odporúča zapracovať návrhy MUDr. Liptáka.
Hlasovanie: za: 36; proti: 7; zdržal sa: 6

US 23/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade SLK naďalej viesť rokovania a predkladať návrhy smerujúcej k
legislatívnej úprave rovnakého dohľadu komory nad registrovanými lekármi.
Hlasovanie: za: 49; proti: 0; zdržal sa: 0
US 24/26/09/2015

Snem SLK ukladá rade SLK, aby v prípade nedostatku finančných prostriedkov na činnosť
komory uprednostnila financovanie potrieb komory pred financovaním preneseného výkonu
štátnej správy.
Hlasovanie: za: 32; proti: 9; zdržal sa: 9
US 25/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade SLK obrátiť sa listom na prezidenta republiky, predsedu NR SR,
poslancov Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ministra zdravotníctva SR a VÚC, v ktorom ich
upozorní na nedostatočné financovanie preneseného výkonu štátnej správy a na možné zastavenie
týchto činností z dôvodu ich nefinancovania štátom.
Hlasovanie: za: 48; proti: 0; zdržal sa: 3
US 26/26/09/2015
Snem SLK berie na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda o spolupráci so Slovenskou
lekárskou spoločnosťou. Snem SLK ukladá Rade SLK aktívne rozvíjať spoluprácu Slovenskej
lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti, predovšetkým v oblasti sústavného
vzdelávania a legislatívy.
Hlasovanie: za: 43 ; proti:1 ; zdržal sa: 1
US 27/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade SLK iniciovať legislatívnu zmenu právnej úpravy možnosti vyberať
úhradu od pacienta za vybrané činnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie: za: 42; proti: 0; zdržal sa: 4
US 28/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade komory venovať trvalú pozornosť príprave centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti s cieľom ochrany záujmov ambulantných poskytovateľov ZS.
Hlasovanie: za: 42; proti: 0; zdržal sa: 2
US 29/26/09/2015
Snem SLK ukladá vedeniu SLK pokračovať v iniciatívach, smerujúcich k optimalizácii siete
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie: za: 38; proti: 1; zdržal sa: 0
US 30/26/09/2015
Snem SLK súhlasí s úhradou príspevku komory do Zväzu ambulantných poskytovateľov do výšky
10 000,- €.
Hlasovanie: za: 35; proti: 6; zdržal sa: 6

US 31/26/09/2015
Snem SLK ukladá Rade SLK vypracovať návrhy zmien Volebného poriadku SLK, Rokovacieho
poriadku SLK a Štatútu SLK a všetkých súvisiacich vnútrokomorových predpisov, dať ich na
vnútrokomorovú diskusiu a schváliť tak, aby sa nové voľby mohli uskutočniť už v zmysle nového
volebného poriadku.
Hlasovanie: za: 41; proti: 1; zdržal sa: 9
US 32/26/09/2015
Snem SLK berie na vedomie Správu Rady SLK od ostatného snemu, predloženú prezidentom
SLK.
Hlasovanie: za: 34; proti: 0; zdržal sa: 6
US 33/26/09/2015
Snem SLK berie na vedomie správu o činnosti Kontrolného výboru SLK od XXIX. Snemu SLK,
správu o činnosti Disciplinárnej komisie SLK od XXIX. Snemu SLK a správu o činnosti
Sekretariátu SLK od XXIX. Snemu SLK, správu o činnosti Lekár a.s. od XXIX. Snemu SLK,
správu o činnosti Neinvestičného fondu Lekár od XXIX. Snemu SLK, správu o činnosti Nadácie
Lekár od XXIX. Snemu SLK, správu o investičnom projekte Veterná Poruba, vyjadrenie
prezidenta k správe o činnosti a smerovaní SLK en bloc.
Hlasovanie: za: 39; proti: 0; zdržal sa: 2
US 34/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje výstavbu Doškoľovacieho strediska Slovenskej lekárskej komory vo
Veternej Porube v súlade so štúdiou Doškoľovacieho strediska SLK, predloženou na rokovaní
XXVI. Snemu SLK a v súlade s informáciou predloženou XXVII. mimoriadnemu Snemu SLK a
XXVIII. Snemu SLK.
Hlasovanie: za: 44 ; proti:0; zdržal sa: 2
US 35/26/2015
Snem SLK schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri výstavbe Doškoľovacieho strediska s
Krakovskou lekárskou komorou, Poľsko, s budúcou 50% majetkovou a vlastníckou účasťou
Krakovskej lekárskej komory na pozemkoch, objekte a zariadení Doškoľovacieho strediska. Snem
SLK ruší uznesenia XXVII. Mimoriadneho Snemu SLK číslo US 15/20/10/2012, US
16/20/10/2012, US 17/20/10/2012.
Hlasovanie: za: 44 ; proti:0 ; zdržal sa: 0
US 36/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje správu o rozpočte za rok 2014 a súhlasí s vykázaným hospodárskym
výsledkom za rok 2014 – stratou vo výške -37.716,41 EUR a jeho preúčtovaním z účtu 430 –
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.
Hlasovanie: za: 43; proti: 0; zdržal sa: 3

US 37/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje výšku tvorby podporného a rezervného fondu na rok 2016 vo výške 0 %
z príjmu členských príspevkov.
Hlasovanie: za: 41; proti: 0; zdržal sa: 1
US 38/26/09/2015
Snem SLK schvaľuje odmeňovanie členov poradných orgánov Rady SLK (Legislatívny výbor
SLK a Zahraničný výbor SLK) formou náhrady preukázaných výdavkov pri výkone funkcie
(straty času). Finančnú výšku určí Rada SLK.
Hlasovanie: 38 za: 36 ; proti: 2 ; zdržal sa: 7
US 39/26/09/2015
Súčasné podozrenia z korupcie vo VšZP sú indikátorom nekalých procesov v systéme
zdravotníctva. TIS nedávno referovala aj o kauze predražených nákupov MR a CT vyšetrení
VšZP, kde cez zmluvné marže pre tento segment uniká ročne z VšZP niekoľko desiatok miliónov
Eur. Snem SLK požaduje prešetriť podozrenie, že súčasní zástupcovia štátu si z VšZP urobili
prostriedky na súkromné obohacovanie na úkor pacientov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. V prípade potvrdenia podozrenia žiadame prísne vyvodenie majetkovoprávnej
a trestnoprávnej zodpovednosti. Snem SLK zaväzuje Radu SLK a prezidenta SLK obrátiť sa na
Najvyšší kontrolný úrad s podnetom na preskúmanie, či VšZP postupuje v súlade so zákonom
o cenách a či sú zaznamenané nárasty zmluvných objemov štandardné a obvyklé aj u iných
poskytovateľov.
Hlasovanie: za: 37; proti: 0; zdržal sa: 4
US 40/26/09/2015
Snem SLK ukladá R SLK vypracovať Strategický rámec politiky SLK do roku 2020.
Hlasovanie: za: 39; proti: 0; zdržal sa: 1
US 41/26/09/2015
Snem SLK poveruje Radu SLK prípravou predvolebnej konferencie o budúcnosti slovenského
zdravotníctva a komory v najbližšom volebnom období za účasti všetkých relevantných
politických strán.
Hlasovanie: za: 36; proti: 0; zdržal sa: 2
Za delegátov snemu overili:
MUDr. Katarína Šimovičová
MUDr. Ladislav Varga

MUDr. Marian Kollár
prezident SLK

