
                                     VOLEBNÝ   ZJAZD   DELEGÁTOV
                          S l o v e n s k e j   l e k á r s k e j   s p o l o č n o s t i
                                                       Bratislava, 28. november 2007

    Volebný  zjazd  delegátov  Slovenskej  lekárskej  spoločnosti (SLS) sa  uskutočnil 
v Bratislave  dňa  28.  novembra  2007.  Zúčastnilo  sa  ho  73  delegátov,  čím  bol  zjazd 
uznášaniaschopný.  Právo vyslať na zjazd svojich delegátov malo 85 odborných spoločností, 
43 spolkov lekárov a 5 spolkov farmaceutov SLS. Celkom bolo na zjazde prítomných 137 
účastníkov. 
     Do Čestného predsedníctva zjazdu boli pozvaní, okrem členov užšieho Prezídia SLS 
aj  prof.  MUDr.  Jaroslav  Blahoš,  DrSc.,  prezident  Českej  lekárskej  spoločnosti  Jána 
Evangelistu Purkyně a MUDr. Darina Sedláková, PhD., riaditeľka kancelárie WHO na 
Slovensku. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. pozdravil prítomných delegátov a účastníkov 
zjazdu  v mene  Predsedníctva  ČLS  JEP  a jej  členskej  základne.  Vo  svojom  príhovore 
vyzdvihol  význam spolupráce  medzi  SLS  a ČLS JEP,  ktoré  boli  do  roku  1993 súčasťou 
Československej lekárskej spoločnosti JEP. Vysoko ocenil, že obidve národné spoločnosti aj 
po  rozdelení  Československa  naďalej  úzko  spolupracujú   v oblasti  rozvoja  a zvyšovania 
kvality  ďalšieho  sústavného  vzdelávania  zdravotníckych  pracovníkov  a to  tak  na  úrovni 
najvyšších orgánov, ako i na úrovni jednotlivých národných odborných spoločností. 
    Program zjazdu bol rozdelený na pracovnú a na slávnostnú časť. Do pracovnej časti 
programu  bola  zaradená  voľba  pracovných  orgánov  (volebnej  a  mandátovej   komisie) 
a správy o činnosti Prezídia SLS, o činnosti Sekretariátu SLS a hospodárení SLS, ďalej správa 
Dozornej rady, ďalej voľby.
     Správu  o činnosti  Prezídia  SLS  predniesol  prezident  SLS,  prof.  MUDr.  Peter 
Krištúfek,CSc. Zameral  sa  v nej  najmä  na  aktivity,  ktoré  vyplývajú  z členstva  SLS 
v medzinárodných mimovládnych organizáciách  (WMA, EF MA/WHO, UEMS, EACCME, 
CIOMS),  na   oblasť  spolupráce  s MZ  SR  (menovanie  hlavných  odborníkov,  členov 
kategorizačných, katalogizačných  a iných  komisií  a pracovných  skupín,  pripomienky 
k legislatívnym návrhom a pod.), spoluprácu s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí 
a na  priority  SLS  v najbližšom  období  –  dobudovanie  Domu  zdravotníkov  (Domus 
Medica) v novom sídle SLS a organizovanie kongresov SLS v spolupráci s odbornými 
spoločnosťami SLS a s ďalšími domácimi a zahraničnými partnermi.
     Správu o činnosti Sekretariátu SLS a hospodárení SLS predniesol vedecký sekretár 
SLS,  prof.  MUDr.  Peter  Pružinec,  CSc. Prezentoval  v nej  činnosť  jednotlivých  úsekov 
Sekretariátu  SLS  ako  administratívneho,  organizačného,  ekonomického,  hospodárskeho 
a dokumentačného centra SLS, ktoré  má  20 interných zamestnancov. Súčasťou správy bol aj 
prehľad  výsledkov  hospodárenia  v jednotlivých  rokoch  funkčného  obdobia  podľa  druhov 
nákladov  a príjmov,  prehľad  o udelených  poctách  a cenách,  stav  členskej  základne 
k 30.06.2007  (19 013  členov,  z toho  15 550  lekárov  a 3 463  ostatných  zdravotníckych 
pracovníkov)  a prehľad  zmien  v organizačnej  štruktúre  SLS,  ktorá  má  v súčasnosti  85 
odborných spoločností,  43  spolkov  lekárov a 5  spolkov  farmaceutov  (napr.  vznik  nových 
odborných spoločností/sekcií,  resp. ich zánik,  zmena názvov odborných spoločností/sekcií, 
zmena právnej formy odbornej spoločnosti v rámci SLS a pod.)
   Správu o činnosti Dozornej rady (DR) SLS predniesol  predseda DR, MUDr. Dušan 
Michalička, PhD., MPH. V súlade so Stanovami SLS sa v nej zameral na kontrolu plnenia 
uznesení  posledného  zjazdu  delegátov  SLS  a uznesení  Prezídia  SLS,  ďalej  kontrolu 
dodržiavania Stanov SLS a vnútorných predpisov, kontrolu hospodárenia a ochrany majetku 
SLS,  vrátane  ochrany  osobných  údajov  vedených  v databáze  členov  SLS,  kontrolu 
bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci,  kontrolu  požiarnej  ochrany  a kontrolu  riešenia 
sťažností a podnetov týkajúcich sa činnosti orgánov SLS a jednotlivých členov SLS. Členovia 



DR SLS konštatovali, že sťažnosti, podnety a kritické listy adresované Prezídiu a DR SLS sa 
týkali  širokej  problematiky  –  od  organizačných  otázok,  etických  nedostatkov,  stanovísk 
k odborným medicínskym postupom, nespokojnosti s výsledkami volieb až po nespokojnosť 
s personálnymi  zmenami  na vlastnom pracovisku.  Časť týchto  podnetov  riešilo  Prezídium 
SLS vo vlastnej kompetencii. Prevažná časť z nich však bola odstúpená na vybavenie, resp. 
zaujatie stanoviska iným právnym subjektom, nakoľko nespadali  do kompetencie SLS. Na 
základe  zistení  Dozorná  rada  SLS uložila  Prezídiu  SLS,  výborom organizačných  zložiek, 
Dozorným radám organizačných zložiek a všetkým členom SLS úlohy, ktoré sú formulované 
v uzneseniach zjazdu.  DR SLS v kontrolovanom období nezistila v činnosti SLS závažné 
nedostatky a nedostatky  takého charakteru, ktoré by si vyžadovali prijatie osobitných 
opatrení. 
    Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.  bol poverený organizáciou  XII. kongresu  SLS a 23. 
kongresu  Slovenskej  hypertenziologickej  spoločnosti  SLS,  ktoré  sa  uskutočnia 
v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecných praktických lekárov SLS v dňoch 
23.-26. apríla 2008 v Žiline s názvom „Kontrola hypertenzie v SR“. Hlavnými témami  sú: 
Odporúčania pre liečbu hypertenzie a Úloha všeobecného praktického lekára v kontrole 
hypertenzie.  Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.   vyzval prítomných účastníkov zjazdu, aby 
participovali na zostavení odborného programu a zúčastnili  sa týchto významných podujatí 
SLS.
   
    Delegáti volebného zjazdu SLS:
    -  s c h v á l i l i   program Volebného zjazdu delegátov SLS, správy o činnosti Prezídia 
SLS,  o činnosti  Sekretariátu  SLS  a hospodárení  SLS,  správu  Dozornej  rady  SLS 
a navrhované opatrenia,
    -  z o b r a l i  na vedomie zmeny v organizačnej štruktúre organizačných zložiek SLS, 
tak ako boli formulované v návrhu uznesení zjazdu a 
    -  u l o ž i l i
       Prezídiu SLS:

a) aby  prerokovalo  s MZ  SR  systém  menovania  hlavných  odborníkov  s cieľom 
dosiahnuť akceptovanie stanovísk odborných spoločností SLS,

b) aby  prostredníctvom  príslušných  odborných  spoločností  prispelo  k riešeniu 
zvyšujúceho sa nárastu výskytu tbc, najmä v rómskej detskej populácii, 

c) aby raz ročne, počas významnejších vzdelávacích podujatí SLS, zorganizovalo 
svoje výjazdové zasadnutie v niektorom z mimo bratislavských regiónov,

d)  aby  výraznejšie  medializovalo  svoju  činnosť  v masovokomunikačných 
prostriedkoch a získalo tak väčší ohlas odbornej a laickej verejnosti na činnosť 
SLS.

V ý b o r o m    o r g a n i z a č n ý c h   zložiek SLS:
a) Aby  pri  svojej  činnosti  dôsledne  dodržiavali  Stanovy  SLS,  ich  vykonávacie 

predpisy,  vnútorné  smernice,  metodické  usmernenia  a pokyny,  najmä  pri 
organizovaní odborných vzdelávacích podujatí a spolupráci s inými právnymi 
subjektmi,  pri   poskytovaní  odbornej  garancie,  pri  používaní  svojho  názvu 
a loga  (vrátane  názvu  a loga  SLS)  a pri  využívaní  databázy  svojich  členov 
a stým súvisiacej ochrany osobných údajov,

b) aby  čerpali  získané  finančné  prostriedky   len  na  výdavky,  ktoré  súvisia 
s predmetom  činnosti  SLS  a  aby  pri  hospodárení  dodržiavali  zásady 
efektívnosti,  účelnosti a transparentnosti  všetkých finančných operácií,

c)  aby služby, z ktorých vyplývajú ekonomicko-právne následky, zabezpečovali 
len v rozsahu daných kompetencií,



d) aby  všetky   plánované  vzdelávacie  podujatia,  ktorých  sú  organizátormi, 
spoluorganizátormi,  alebo  odbornými  garantmi,  zaregistrovali  včas  na 
Sekretariáte SLS.

D o z o r n ý m   radám organizačných zložiek SLS:
 -      aby raz  ročne  predkladali  Dozornej  rade SLS správy o výsledku svojich 
kontrol  (vrátane výsledkov riešenia sťažností a navrhovaných opatrení).
V diskusii  Volebného  zjazdu  delegátov  SLS  vystúpili:  doc.  MUDr.  Ľubomír  Jurgoš, 

CSc.,  MUDr.  Dušan  Rybár,  MUDr.  Vojtech  Parrák  a doc.  MUDr.  Ján  Koller,  CSc.  Ich 
pripomienky a návrhy boli zahrnuté do návrhov uznesení  a schválené delegátmi zjazdu.

    Delegáti volebného zjazdu SLS zvolili do volebnej komisie:  prof. MUDr. Ladislava 
Badalíka,  DrSc.  (predseda),  doc.  MUDr.  Mariána  Bernadiča,  CSc.  a RNDr.  Zuzanu 
Honzátkovú,  CSc.,  MPH.  Za  členov  mandátovej  komisie  boli  zvolení:   prof.  MUDr. 
Jozef Rovenský, DrSc. (predseda),  MUDr. Danuša Siveková a JUDr. Mária Kačmarská.
   Na hlasovací lístok pre voľbu do Prezídia SLS bolo zaradených 49 kandidátov navrhnutých 
výbormi organizačných zložiek SLS s 15 voľnými riadkami pre vlastné návrhy delegátov a 13 
kandidátov  navrhnutých  do Dozornej  rady SLS s 3  voľnými  riadkami  pre vlastné  návrhy 
delegátov. V tajných voľbách zvolili delegáti zjazdu na ďalšie štvorročné funkčné obdobie 15 
členné  Prezídium SLS a 3  člennú  Dozornú  radu SLS (vrátane  po  dvoch náhradníkov  do 
každého z uvedených orgánov).
    Členmi Prezídia SLS sa stali (v zátvorke počet získaných  hlasov):
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. (57) - prezident,  prof. MUDr. Ján Breza,  DrSc. (47) - 
viceprezident, prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. (45) - viceprezident, MUDr. Irina Šebová, 
PhD., MPH (27) -vedecká sekretárka, prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. (47), prof. MUDr. 
Andrej Černák, DrSc. (39) prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. (37), prof. MUDr. Anton Vavrečka, 
CSc. (37), prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc. (34), prof. MUDr. Štefan Hrušovský, PhD. 
(32), prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. (31), doc. MUDr. Ján Štencl, CSc. (31), prof. MUDr. 
Peter Kukumberg,  PhD. (29), prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc. (29), prof. MUDr. Jozef 
Holomáň, CSc. (25) a dvaja náhradníci: doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc. (24) a prof. MUDr. 
Tibor Šagát, CSc. (24).
    Členmi Dozornej rady SLS sa stali:
MUDr. Dušan Michalička, PhD., MPH (46) - predseda,  doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. 
(34),  doc. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, mim. prof. (21)) a dvaja náhradníci: MUDr. Ján 
Lidaj (14) a doc. MUDr. Zuzana Murgašová, PhD. (14).
    Členovia novozvoleného Prezídia SLS  si v tajomnom hlasovaní zvolili  spomedzi seba 
prezidenta  a viceprezidentov.  Vo  verejnom hlasovaní  zvolili  MUDr.  Irinu  Šebovú,  PhD., 
MPH za vedeckú sekretárku SLS.
    Členovia Dozornej rady SLS si v tajnom hlasovaní zvolili spomedzi seba predsedu. 
    Ďalšie poradie kandidátov navrhovaných  do Prezídia SLS podľa počtu získaných 
hlasov je: doc. MUDr. Alojz Rakús (23), prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (22), prof. 
MUDr. Kamil Javorka, DrSc. (21), doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. (21), prof. MUDr. 
RNDr.  Rudolf  Pullmann,  CSc. (21),  prof.  MUDr.  Peter  Turčáni,  PhD. (20),  prof.  MUDr. 
Július Vajó,  DrSc.  (20), doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová,  PhD. (12),  doc.  MUDr. Martin 
Huorka, CSc. (12), doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (12), prof. MUDr. Elena Tkáčová, PhD. 
(12), doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. (11), MUDr. Dana Škultétyová, PhD. (11), MUDr. 
Erika Vodrážková (10), doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc (10), MUDr. Vladimír Balogh 
(9), MUDr. Andrej Bízik (8), doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková (8), MUDr. Mária Zakuciová 
(8), prof. MUDr. Viera Kupčová, PhD. (7), prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (5), MUDr. 
Helena Leščišinová (5), doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc. (5), MUDr. Ivana Štefanková (5), 
MUDr. Andrej Vermes (5), Bc. Rozália Šeilingerová (5), Viera Jeníková (4), prof. MUDr. 



Alexander Jurko, DrSc. (4), MUDr. Emanuel Lorenz (4), MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. 
(4), doc. MUDr. Martin Potocký, CSc. (3), MUDr. Edit Rajzák (3), doc. MUDr. Ján Gajdošík, 
CSc. (3),  doc.  MUDr.  Jozef  Mardiak,  CSc.  (2),  MUDr. Katarína Šimovičová  (2),  MUDr. 
Zuzana Nedelková (1), MUDr. Kvetoslava Prcúchová (1).
    Ďalšie  poradie  kandidátov  navrhovaných  do  Dozornej  rady  SLS  podľa  počtu 
získaných hlasov je: MUDr. Eva Salamonová (13), MUDr. Svetlana Nagyová (12), MUDr. 
Daniel Žlnay, PhD. (12), MUDr. Alena Ondrejkovičová (10), MUDr. Ján Červeň, PhD. (9), 
MUDr. Mária Zanická (7), MUDr. Andrej Mihál (5), MUDr. Katarína Kopecká (2).

    V slávnostnej časti programu boli v súlade so Štatútom SLS udelené tieto pocty a ceny 
členom SLS:
-   Prof.  MUDr.  Júliusovi  Mazuchovi, DrSc.   -   Čestná   cena   ak.   T.R.   Niederlanda,
 za  dlhodobú  významnú  vedeckú  a odbornú  prácu  v oblasti  medicíny  a farmácie,  ktorá 
dosiahla všeobecné ocenenie. Prof. Mazuch predniesol prednášku s názvom:  Trombolitická 
choroba venózneho pôvodu a chronická venózna insuficiencia. 
-  Prof.  MUDr.  RNDr.  Rudolfovi   Pullmanovi,  CSc.  -  Čestná   plaketa  ak.  T.R. 
Niederlanda,  za významný prínos v prospech  Slovenskej lekárskej spoločnosti, za zásluhy 
o jej budovanie a rozvoj pri príležitosti životného jubilea (70 r.),
-   Doc.  MUDr.   Mariánovi   Bernadičovi, CSc., mim. prof.    -    Zlatá   medaila   SLS,
ocenenie I. stupňa za odborný a vedecký prínos v procese ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov a za aktívnu činnosť v SLS pri príležitosti životného jubilea (55 r), 
-   MUDr.  Irine  Šebovej,  PhD., MPH    -    Bronzová  medaila  SLS, 
za aktívnu činnosť v SLS a za zásluhy o rozvoj  spolupráce so zahraničnými  partnerskými 
organizáciami pri príležitosti životného jubilea (50 r.),
   Mladým členom SLS vo veku do 35 rokov boli udelené tieto ceny Prezídia SLS:
-   MUDr.  Žofii   Rádikovej, PhD.   -   Guothova  cena 
za  vynikajúce  výsledky  v oblasti  výskumu  hormonálnych  regulácii  sacharidového 
a lipidového  metabolizmu,  výskumu  vplyvu  kontaminácie  životného  prostredia 
polychlórovanými  bifenylmi  na  zdravie  obyvateľstva,  ďalej  výskumu  hypertenzie 
a neuroendokrinných regulácií pri reumatických ochoreniach,
-   MUDr. Jurajovi  Stanikovi  -   Guothova  cena  
za  prvé autorstvo práce, v ktorej je opísaná zmena liečby inzulínu na deriváty sulfonyurey 
u prvých  slovenských  pacientov  s mutáciou  v géne  pre  Kir6.2  alebo  SUR1  podjednotka 
kraslíkového kanála B-buniek. Ide o prácu, ktorá uvádza presnú incidenciu permanentného 
neonatálneho  diabetu  na  Slovensku,  na  základe  informácií  z Národného  registra  detí 
s diabetom,  ktorá  bola  uverejnená  v časopise  The  Journal  of  Clinical  Endocrinology  and 
Metabolism 2007, s impakt faktorom 6,02.
     Prezident  SLS,  prof.  MUDr.  Peter  Krištúfek,  CSc.  po  vyhlásení  výsledku  volieb 
predsedom volebnej komisie, ukončil Volebný zjazd delegátov SLS.  Poďakoval sa delegátom 
zjazdu a ostatným prítomným za účasť, členom Prezídia SLS a Dozornej rady SLS za prácu 
v predchádzajúcom  funkčnom  období  a všetkým  členom  SLS,  ktorí  prostredníctvom 
delegátov organizačných zložiek SLS vyjadrili dôveru Prezídiu a Dozornej rade SLS tým, že 
väčšinu z nich  zvolili do týchto orgánov aj pre ďalšie funkčné obdobie.  

Spracovala: PhDr. Želmíra Mácová     


