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ZMLUVA O ZDRUŽENÍ  

ALIANCIA VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA 

uzatvorená podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

 

 

Zmluvné strany:  

 

Účastník združenia 1:  

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA, Líščie údolie 57, 842 3l Bratislava, 

IČO: 42415624 (ďalej len „SVLS“)  

zastúpený štatutárom a prezidentkou SVLS: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA 

Účastník združenia 2:  

MED-ADULT, s.r.o., Beniakova 26, 841 05 Bratislava, IČO: 35908815 

zastúpený štatutárom: MUDr. Iveta Vaverková, MPH 

Účastník združenia 3:  

GEPAMED, s.r.o., Železničiarska 19, 90051 Zohor, IČO: 36705861  

zastúpený štatutárom: MUDr. Patrícia Eftimová, MPH 

Účastník združenia 4:  

CLINIC, s.r.o., Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec, IČO: 36783234  

zastúpený štatutárom: MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH 

Účastník združenia 5:  

Medires, s.r.o., Nábrežná 4, 940 73 Nové Zámky, IČO: 44450010  

zastúpený štatutárom: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA 

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o združení  

(ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare): 

 

 

Článok I 

Úvodné  ustanovenia 

Podpísaní účastníci, ktorí uzatvorili túto Zmluvu o združení (ďalej len „Zmluva“) budú pri 

spoločnej činnosti používať názov: ALIANCIA VŠEOBECNÝCH LEKÁROV 

SLOVENSKA  

Sídlo združenia je Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava. 

Zmluva o združení je uzatvorená podľa §829 a nasl. Občianskeho zákonníka.  

Združenie je založené na dobu neurčitú. 

Združenie pri svojej činnosti využíva podporu SVLS pri napĺňaní účelu združenia. 

 

                                                            

                                                                     Článok II 

Účel združenia 

1. Združenie zastupuje účastníkov združenia, ktorí sú v prípade fyzických osôb riadnymi členmi 

SVLS a v prípade právnických osôb je ich štatutár riadnym členom SVLS. Podporuje, 
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usmerňuje a rozvíja presadzovanie záujmov a ochranu všeobecných lekárov ako 

poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v súlade 

s účelom združenia. 

2. Združenie zastupuje účastníkov združenia na základe plnomocenstva pri rokovaniach   

    a vyjednávaniach o zmluvných podmienkach zmlúv, dodatkov zmlúv a obsahu iných  

    dokumentov s tretími osobami, ktorými sú zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej  

     republiky a Sociálna poisťovňa.  

3. V prípade dohody môže združenie zastupovať účastníkov na základe plnomocenstva  

    pri rokovaniach a vyjednávaniach o zmluvných podmienkach zmlúv, dodatkov zmlúv a obsahu  

   iných dokumentov aj s tretími osobami neuvedenými v čl. II, ods. 2 tejto Zmluvy,   

   ktorými sú organizátori ambulantnej pohotovostnej služby a organizátori prehliadok  

   mŕtvych tiel. Ak pre samosprávny kraj, v ktorom účastník združenia na základe  

    povolenia poskytuje zdravotnú starostlivosť, nie je s organizátorom uzatvorená platná a účinná  

    zmluva o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel, združenie môže na základe     

    plnomocenstva zastupovať účastníka v rokovaniach o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel aj  

    s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.   

4. Združenie komunikuje a v prípade dohody spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré majú  

    priamy alebo nepriamy vplyv na dostupnosť, informatizáciu, rozvoj a kvalitu nielen všeobecnej  

    ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.  

5. Združenie v prípade potreby vypracováva expertné odborné stanoviská k otázkam týkajúcim sa  

   zdravotníctva, zdravotno-sociálnych služieb a iných súvisiacich oblastí.     

6. Združenie poskytuje súčinnosť pri plnení záujmov, cieľov a činností SVLS.          

7. Účastníci združenia s výnimkou subjektu definovaného v čl. IX, ods. 4 tejto Zmluvy sa  

    dohodli, že spôsob, akým sa pričinia o dosiahnutie dojednaného účelu, je podpísanie  

     plnomocenstva a udelenie plnej moci v zmysle čl. V tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,  

    že účastník združenia, tak ako je definovaný v čl. IX, ods. 4 tejto Zmluvy sa pričiní  

     o dosiahnutie dojednaného účelu zastupovania ostatných účastníkov združenia pri rokovaniach  

    a vyjednávaniach s tretími osobami, ktorých činnosť súvisí s poskytovaním zdravotnej  

    starostlivosti alebo vykonávaním inej nemedicínskej činnosti v odbore všeobecné lekárstvo,  

    ktorá nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, predovšetkým zdravotnými poisťovňami,  

    Sociálnou poisťovňou, v prípade dohody aj s tretími osobami uvedenými v čl. II ods. 3 tejto  

    zmluvy. 

 

 

                                                                    Článok III 

                                                            Účasť v združení 

1. Účastníkmi združenia sú účastníci, ktorí splnili podmienky účasti podľa čl. IV a podpísali túto 

Zmluvu, resp. dodatok k tejto Zmluve. 

2. Účasť v združení sa viaže na osobu účastníka a je neprevoditeľná na inú osobu. Právnickú 

osobu ako účastníka združenia zastupuje jej štatutárny orgán.   

3. Účastníkom združenia je fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa zákona č. 578/2004 Z. z. 

a súčasne je riadnym členom SVLS alebo právnická osoba, ktorá je poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa zákona č. 

578/2004 Z. z. a súčasne jej štatutár je riadnym členom SVLS. Účastník združenia musí mať 

voči SVLS k 28.2. aktuálneho kalendárneho roku vysporiadané všetky svoje záväzky. 
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V prípade prijatia za riadneho člena SVLS po uvedenom dátume účastník pred vstupom do 

združenia vysporiada všetky svoje záväzky voči SVLS.  

 

 

Článok IV 

Podmienky účasti v združení 

 

1. Účastníci musia splniť všetky podmienky uvedené v čl. IV ods. 2 tejto Zmluvy. 

2. Podmienky účasti v združení sú: 

a) účastník poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo na území Slovenskej republiky, 

b) účastník je riadnym členom SVLS a má vysporiadané všetky záväzky voči SVLS podľa čl. III 

ods. 3 tejto Zmluvy, 

c) podpísanie tejto Zmluvy, resp. dodatku ku zmluve o združení, 

d) udelenie plnomocenstva na zastupovanie účastníka prostredníctvom AVLS podľa čl. II ods. 2 

tejto Zmluvy, 

e) čestné prehlásenie účastníka, že pri podpísaní tejto Zmluvy, resp. dodatku ku zmluve o 

združení nemá platné plnomocenstvo a nie je zastupovaný iným subjektom v činnostiach, 

ktoré sú účelom združenia podľa čl. II tejto Zmluvy, 

f) počas trvania platného plnomocenstva udeleného združeniu neudelí plnomocenstvo a nie je 

zastupovaný iným subjektom v činnostiach, ktoré sú účelom združenia podľa čl. II Zmluvy,  

g) uhradenie vkladov do združenia najneskôr do 28.2. aktuálneho kalendárneho roka, v prípade 

účastníka, ktorý vstúpil do združenia po uvedenom termíne najneskôr do sedem (7) dní po 

jeho pristúpení za účastníka združenia na účet SVLS. 

 

 

Článok V 

Plnomocenstvo 

 

1. Splnomocniteľ je účastníkom združenia podľa čl. III a čl. IV tejto Zmluvy. 

2. Splnomocnencom je účastník združenia definovaný v čl. IX, bod 4. tejto Zmluvy.   

3. Účastník združenia ako splnomocniteľ splnomocňuje účastníka združenia definovaného v čl. 

IX, bod 4. tejto Zmluvy ako splnomocnenca zastupovať ho, rokovať a vyjednávať v jeho mene 

prostredníctvom plnomocenstva voči tretím osobám. 

4. Splnomocnenec zastupuje splnomocniteľa voči tretím osobám v rozsahu plnomocenstva.  

5. Plná moc zaniká jej vypovedaním splnomocnencom podľa čl. VII tejto zmluvy alebo jeho 

odvolaním zo strany splnomocniteľa aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď alebo odvolanie musia 

mať písomnú formu. 

6. Účastník združenia je povinný podpisovať, resp. nepodpisovať zmluvy, dodatky k zmluvám 

a iné dokumenty súvisiace s výsledkami rokovania a vyjednávania splnomocnenca s tretími 

osobami na základe odporučenia, resp.  neodporučenia splnomocnenca.  

7. Účastník združenia na základe odporúčania, resp. neodporúčania splnomocnenca koná vo 

svojom mene a samostatne.  
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Článok VI 

Práva a povinnosti účastníka združenia 

 

1. Práva účastníka združenia: 

a) podieľať sa na plnení účelu združenia, 

b) právo na informácie o záležitostiach týkajúcich sa činnosti združenia,  

c) právo podávať podnety k činnosti združenia, 

d) využívať plnomocenstvo udelené združeniu v rozsahu v ňom uvedenom, 

e) pri každej zmene zmluvných podmienok týkajúcich sa činnosti, ktoré sú predmetom 

plnomocenstva s tretími osobami, dostať informácie o aktuálnom stave rokovaní a v prípade 

potreby aj informáciu o právnych a ekonomických vplyvoch odporúčaného podpísania, resp. 

nepodpísania zmlúv, resp. dodatkov zmlúv účastníkom združenia,  

f) dostať odporúčanie na podpísanie, resp. nepodpísanie zmlúv, resp. dodatkov zmlúv, 

g) v prípade odporúčania na nepodpísanie zmlúv, resp. dodatkov zmlúv dostať inštrukciu na 

ďalší spoločný postup účastníkov združenia. 

 

2. Povinnosti účastníka združenia: 

a) dodržiavať Zmluvu, 

b) dodržiavať pokyny na podpísanie, resp. nepodpísanie zmlúv a dodatkov zmlúv s tretími 

osobami v rozsahu plnomocenstva podľa čl. V ods. 4 tejto Zmluvy, 

c) podieľať sa na vykonávaní činností vedúcich k  dosahovaniu účelu združenia, 

d) uhrádzať svoje vklady riadne a včas, 

e) združeniu bezodkladne elektronicky oznámiť na e-mailovú adresu info@avls.sk všetky zmeny 

identifikačných údajov účastníka, ktoré sú potrebné na vedenie zoznamu účastníkov združenia 

vrátane mobilného telefonického kontaktu a mailovej adresy, ktoré slúžia na komunikáciu 

medzi splnomocnencom a splnomocniteľom. Oznámenie sa považuje za doručené v prípade 

zaslania spätného mailu združením na mailovú adresu účastníka.  

  

 

Článok VII 

Vylúčenie člena združenia 

 

1. O vylúčení, resp. nevylúčení účastníka združenia rozhoduje Prezídium na základe podnetu 

alebo vlastného zistenia, že účastník združenia svojim konaním, resp. nekonaním porušil alebo 

porušuje povinnosti uložené mu Zmluvou v čl. VI ods. 2 alebo koná v rozpore s cieľni 

združenia. Vylúčením účastníka zaniká aj plnomocenstvo voči tretím osobám dňom vylúčenia 

účastníka zo združenia.  

mailto:info@avls.sk
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2. Dôvodom na vylúčenie účastníka a zánik plnomocenstva na zastupovanie voči tretím osobám 

je aj neuhradenie vkladu účastníka. Upozornenie na neuhradenie vkladu sa zasiela na e-

mailovú adresu účastníka uvedenú v zozname účastníkov spolu so žiadosťou o vysporiadanie 

záväzkov voči združeniu. V prípade, že ani po uplynutí dvadsiatich (20) dní po upozornení na 

neuhradenie vkladu podľa čl. IV ods. 1 pís. g) a čl. VI ods. 2 pís. e) nedošlo preukázateľne 

k pripísaniu vkladu na účet SVLS, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty Prezídium 

prerokuje vylúčenie účastníka zo združenia. V prípade jeho vylúčenia zo združenia dňom jeho 

vylúčenia splnomocnenec vypovie plnomocenstvo na zastupovanie voči tretím osobám 

udelené splnomocniteľom.   

3. Dôvodom na vylúčenie účastníka a zánik plnomocenstva je aj konanie účastníka v rozpore 

s odporúčaním na podpísanie, resp. nepodpísanie zmluvy, dodatku zmluvy alebo iného 

dokumentu na základe čl. V ods. 4 tejto Zmluvy. Upozornenie účastníka na konanie v rozpore 

so Zmluvou sa zasiela na e-mailovú adresu účastníka uvedenú v zozname účastníkov 

a požiada ho o akceptáciu odporúčania. V prípade, že aj po uplynutí dvadsiatich (20) dní po 

upozornení účastníka na porušenie čl. V ods. 4 tejto Zmluvy a účastník naďalej koná porušuje 

čl. V ods. 4 Zmluvy, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty Prezídium prerokuje 

vylúčenie účastníka zo združenia. V prípade jeho vylúčenia zo združenia dňom jeho vylúčenia 

splnomocnenec vypovie plnomocenstvo na zastupovanie voči tretím osobám udelené 

splnomocniteľom.   

4. O porušenie účelu a cieľov združenia ide aj vtedy, keď účastník združenia: 

a) svojím konaním ohrozuje alebo znemožňuje dosiahnutie cieľov združenia vrátane 

nerešpektovania odporúčania podpísať, resp. nepodpísať zmluvu, dodatok zmluvy alebo iný 

dokument v súvislosti s rokovaniami a vyjednávaniami s tretími osobami,  

b) dokázateľne priamo alebo nepriamo narúša alebo negatívne ovplyvňuje spôsob, formu alebo 

výsledky rokovania a vyjednávania združenia s tretími osobami,   

c) splnomocní počas trvania plnomocenstva so združením na zastupovanie voči tretím osobám 

iný subjekt v činnostiach, ktoré sú účelom združenia v rozpore s čl. IV ods. 2 pís. f) Zmluvy.  

5. Prezídium bezodkladne po svojom rozhodnutí o vylúčení, resp. nevylúčení účastníka 

združenia mu oznámi rozhodnutie Prezídia o jeho vylúčení, resp. nevylúčení. Účasť v 

združení zaniká dňom rozhodnutia Prezídia o jeho vylúčení. 

6. Prezídium je povinné o dôvodoch svojho rozhodnutia informovať ostatných účastníkov 

združenia. 

 

 

Článok VIII 

Zánik účasti v združení 

 1. Účasť v združení zaniká: 

a) smrťou účastníka združenia – fyzickej osoby, 

b) zánikom účastníka združenia – právnickej osoby, ktorej štatutár je členom SVLS, 

 c)   dobrovoľným vystúpením účastníka združenia – účasť v združení zaniká dňom oznámenia   

      o ukončení účasti v združení,  

c) vylúčením účastníka združenia podľa č. VII tejto Zmluvy,  

d) vypovedaním plnomocenstva na zastupovanie účastníka združenia voči tretím osobám 

splnomocniteľom alebo splnomocnencom, 

e) splnomocnením  iného subjektu počas trvania plnomocenstva so združením na zastupovanie 

voči tretím osobám v činnostiach, ktoré sú účelom združenia podľa čl. II Zmluvy,  



6 | 7 

 

f) zánikom členstva účastníka v SVLS, 

g) zánikom združenia. 

 

 

Článok IX 

Spôsob rozhodovania v osobitných prípadoch 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodovanie v záležitostiach definovaných v čl. IX, bode 2. 

tejto Zmluvy sa prenáša len na účastníkov združenia tak, ako sú definovaní v čl. IX, bode 3. 

tejto Zmluvy (ďalej len „Prezídium“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné záležitosti patria výlučne do rozhodovania Prezídia:  

 Rozhodovanie o pristúpení nového účastníka združenia 

 Rozhodovanie o vylúčení účastníka združenia  

 Správa spoločných vecí a hospodárenie združenia  

 Rozhodovanie o výške majetkového vkladu účastníka združenia   

Prezídium rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov účastníkov združenia tvoriacich 

Prezídium. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas štatutára SVLS. 

3. Členmi Prezídia združenia, ktorí zastupujú účastníkov združenia, sú: 

 MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA  

 MUDr. Iveta Vaverková, MPH  

 MUDr. Patrícia Eftimová, MPH        

 MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník združenia ako splnomocniteľ splnomocňuje účastníka 

združenia, a to SVLS, zastúpenú štatutárom SVLS, ako splnomocnenca zastupovať ho, 
rokovať a vyjednávať v jeho mene prostredníctvom plnomocenstva voči tretím osobám v 

zmysle čl. V tejto Zmluvy. V prípade neprítomnosti splnomocnenca na rokovaní je oprávnený 

v mene združenia rokovať ktorýkoľvek z členov Prezídia.  
 

 

Článok X 

Hospodárenie združenia 

 

1. Všetky výdavky spojené s činnosťou združenia môžu byť použité len na financovanie činností 

napĺňajúcich účel združenia, na vytváranie podmienok na realizáciu týchto činností a na 

úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním činnosti združenia.  

2. Finančné prostriedky spojené s činnosťou združenia sú uložené na bankovom účte SVLS.  

3. Účastníci združenia poskytujú majetkový vklad na činnosť združenia. Vklad sa ukladá na účet 

zriadený SVLS. Výška vkladu sa určuje jedenkrát ročne, najneskôr 30.11. aktuálneho 

kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok a určuje ju Prezídium. Účastník uhrádza 

ročný vklad najneskôr do 28.2. aktuálneho kalendárneho roka na účet SVLS, v prípade 

pristúpenia účastníka združenia po uvedenom dátume najneskôr do 14 dní odo dňa 

pristúpenia.  

 

 

Článok XI 

Zánik združenia 

 

1. Združenie zaniká rozpustením.  
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2. O rozpustení rozhodujú účastníci združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých 

účastníkov združenia.  

 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpísali slobodne, bez nátlaku a bez časovej tiesne. 

 

V Bratislave dňa 23.4.2018 

 

 

 

 

 

.........................................................   
SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA  

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA   

 

                         
 

 

 

 

..............................................................                              ..............................................   

MED-ADULT, s.r.o.                                                           GEPAMED, s.r.o. 

MUDr. Iveta Vaverková, MPH                                            MUDr. Patrícia Eftimová, MPH 
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MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH                                  MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA   

                


	Článok I
	Úvodné  ustanovenia
	Podpísaní účastníci, ktorí uzatvorili túto Zmluvu o združení (ďalej len „Zmluva“) budú pri spoločnej činnosti používať názov: ALIANCIA VŠEOBECNÝCH LEKÁROV
	SLOVENSKA
	Sídlo združenia je Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.
	Zmluva o združení je uzatvorená podľa §829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
	Združenie je založené na dobu neurčitú.
	Združenie pri svojej činnosti využíva podporu SVLS pri napĺňaní účelu združenia.
	Článok II
	Článok VIII
	Zánik účasti v združení

	1. Účasť v združení zaniká:

