
Zápisnica z rokovania výboru SSVPL SLS dňa 17.11.2010 v Žiline, Holiday Inn 
 

Prítomní členovia výboru: Dr.  Valéria Cehulová, Dr.  Eva Jurgová, Dr. Štefan Lipčák,  
Dr. Peter Marko, Dr. Zuzana Nedelková, Dr.  Roman Rutkovský, Dr. Štefan Szalai,  
Dr. Valéria Vasiľová.  

1. 
Prítomných privítala Dr. Nedelková a skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné, 
predložila program rokovania výboru tak, ako bol rozoslaný e-mailom.  Navrhla za zapisovateľa 
zápisnice MUDr. Petra Marka a overovateľov zápisnice MUDr. Vasiľovú a MUDr. Szalaia. 
Výsledkom hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 
 

2. 
Dr. Nedelková informovala v úvode o priebehu a organizácii 31. kongresu SSVPL SLS v Žiline 
15.10.-16.10.2010 v Holiday Inn v Žiline. Predložila členom výboru súhrnné vyúčtovanie 
nákladov a príjmov za organizáciu 31. kongresu. 
 

3. 
V súvislosti s prehľadom financovania kongresu požiadame spoločnosť EventPro Slovakia s.r.o. 
o predloženie príjmových dokladov , týkajúcich sa výberu registračných poplatkov od účastníkov 
kongresu v celkovej sume 5.388 € a o zaslanie menného zoznamu lekárov, za ktorých hradili 
registračné poplatky farmaceutické firmy: +pharma 
arzneimittel, Glenmark Pharmaceuticals, Liek, Nycomed, Richter Gedeon, TEVA Pharmaceuticals, 
Worwag Pharma, Zentiva, Continental.  Zodpovedá: MUDr. Zuzana Nedelková  Termín splnenia: 
do 30.11.2010  Výsledok hlasovania: za: 8 proti: 0 zdržal sa:0 
 

4. 
MUDr. Nedelková informovala výbor, že MUDr. Peter Lipták požiadal e-mailom dňa 26.10.2010 
o 0:41 hod.  výbor  SSVPL SLS  o vyplatenie sumy 1.673,06 €  ako časti hotovostného vkladu 
MUDr. Petra Liptáka ( údajnej pôžičky MUDr. Liptáka v prospech spoločnosti ) vloženej na účet 
odbornej spoločnosti vo výške 2500 € zo dňa 25.09.2009. Časť tohto vkladu si vrátil MUDr. Peter 
Lipták hotovostným výberom z banky dňa 17.12.2009 vo výške 826,94 €.  Členovia výboru na 
zasadnutí k predmetnej požiadavke MUDr. Liptáka prijali uznesenie o neakceptovateľnosti 
žiadosti MUDr. Liptáka z nasledujúcich dôvodov:  
a) výbor SSVPL SLS na žiadnom rokovaní nepožiadal MUDr. Petra Liptáka o poskytnutie 
akejkoľvek pôžičky v prospech odbornej spoločnosti 
b) výbor SSVPL SLS na žiadnom zo svojich predchádzajúcich zasadnutí neodsúhlasil priamy 
vklad MUDr. Petra Liptáka na účet odbornej spoločnosti ako poskytnutie pôžičky MUDr. Petra 
Liptáka  pre potreby odbornej spoločnosti a ani o tom nikdy nerokoval 
c) v Správe o zistených nedostatkoch a odporúčaniach pri kontrole správnosti účtovania ročnej 
účtovnej uzávierky za rok 2009 vyhotovenej Ing. Soňou Smejkalovou CA 744 bol výbor SSVPL 
SLS upozornený, že v položke V-009 zo dňa 17.12.2009- vrátenie časti pôžičky MUDr. Petrovi 
Liptákovi nie je doložená Zmluva o pôžičke a v účte 379900-záväzok voči MUDr. Petrovi 
Liptákovi chýba Zmluva o pôžičke. Zároveň v tomto prípade 
audítorka výboru SSVPL SLS navrhuje preveriť nutnosť požičiavania finančných prostriedkov  
od MUDr. Petra Liptáka v nadväznosti na platné stanovy, kde v časti 12 hospodárenie sú 
pomenované príjmy občianskeho združenia a možnosti ich použitia. 
d) o uvedenej manipulácii s finančnými prostriedkami odbornej spoločnosti sa výbor SSVPL SLS 
dozvedel až v momente, keď mal možnosť nahliadnuť do účtovných dokladov SSVPL SLS po ich 
odovzdaní MUDr. Petrom Liptákom MUDr. Zuzane Nedelkovej 25.03.2010. O daných 
skutočnostiach budú MUDr. Peter Lipták a členovia spoločnosti, na ktorých sa MUDr. Peter 
Lipták s touto žiadosťou e-mailom dňa 26.10.2010 obrátil  písomne informovaní.  Zodpovedá: 
MUDr. Peter Marko Termín: 17.11.2010 ihneď. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 



 
5. 

MUDr. Nedelková predložila členom výboru zoznam záväzkov a neuhradených faktúr SSVPL SLS 
k 17.11.2010 a výbor prijal k tomuto nasledovné stanovisko: 
Výbor súhlasí s úhradou záväzkov vo výške 372 € MUDr. Jurgovej za nákup nealkoholických 
nápojov na 31.kongres v Žiline, 71,92 € MUDr. Markovi za nákup farebného xerografického 
papiera, 104,69 € MUDr. Nedelkovej  za nákup tlačovín a kolkov v súvislosti v voľbami SSVPL 
SLS 2010 v súlade s predloženými dokladmi, s preplatením cestovného MUDr. Ponížilovi, MUDr. 
Jonášovi, a oprávnených cestovných nákladov MUDr. Nedelkovej za cesty 6x Bratislava, 1x Žilina, 
1xTrenčín, 133 € Ing. Soni Smejkalovej za kontrolu správnosti účtovania SSVPL SLS za rok 2009, 
413,53 € za zasadnutie výboru SSVPL SLS (za účasti pozorovateľov) 17.04.2010 v Hronseku, 
úhrada poplatku SACCME  132,78 € za pridelenie 13 kreditov 31.kongresu SSVPL SLS v Žiline, 
úhradu cestovných nákladov členom výboru na zasadnutiach výboru a výjazdových pracovných 
stretnutiach SSVPL SLS. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 Zodpovedá: MUDr. Zuzana 
Nedelková Termín: do 31.11.2010 
 

6. 
Výbor SSVPL SLS považuje za sporné tieto záväzky: faktúru č. 21000284 vo výške 127,85 € 
splatnú 14.04.2010 za poskytnutie zoznamu členov SSVPL SLS sekretariátom SLS. Daný zoznam 
členov odmietol vydať MUDr. Peter Lipták pri odovzdávaní agendy odbornej spoločnosti MUDr. 
Zuzane Nedelkovej dňa 25.03.2010, preto bolo nutné požiadať SLS o vydanie duplikátu. Výbor 
navrhuje sekretariátu SLS žiadať úhradu faktúry za vystavenie duplikátu zoznamu členov od 
oprávnenej osoby, na účet ktorej boli zo sekretariátu SLS Bratislava zaslané  02.08.2010 členské 
príspevky SSVPL SLS za rok 2010 vo výške 20.936 €  . Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal 
sa:0 Zodpovedá za oznámenie MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 25.11.2010 
 

7. 
Sekretariát SLS zaslal MUDr. Nedelkovej upomienku za faktúru č. 21001128 splatnú 02.08.2010 
v sume 74,16 €. Keďže výboru SSVPL SLS táto faktúra nebola doručená a nie je známy účel 
platby, faktúru nie je možné uhradiť. MUDr. Nedelková bola poverená požiadať sekretariát SLS 
o vysvetlenie účelu platby. Výsledok hlasovania za: 8 proti:0 zdržal sa:0 Termín: do 25.11.2010 
 

8. 
Výbor SSVPL SLS poveruje  MUDr. Zuzanu Nedlekovú  urgenciou neuhradených faktúr po lehote 
splatnosti v súvislosti s  31. kongresom  SSVPL SLS v Žiline u vystavujúcich farmaceutických 
spoločností. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 Zodpovedá: 
MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 25.11.2010 
 

 
9.  

Výbor SSVPL SLS poveruje MUDr. Zuzanu Nedelkovú, aby požiadala EventPro Slovakia s.r.o. 
o vystavenie faktúry za všetky poskytnuté služby v súvislosti s prípravou 31. kongresu SSVPL 
SLS  Žilina vo výške 7.784,81 €  s podrobným rozpisom presne špecifikovaných jednotlivých 
položiek, bez zápočtu sumy vo výške 4.110 €. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 
Zodpovedá: MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 25.11.2010 
 

10. 
Výbor SSVPL SLS poveruje MUDr. Zuzanu Nedelkovú k zabezpečeniu ekonóma a k uzatvoreniu 
Zmluvy o vedení účtovnej agendy  pre SSVPL SLS za rok 2010. Podmienky zmluvy schváli výbor 
SSVPL SLS elektronickou formou.  Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 Zodpovedá: 
MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 30.11.2010 
 



11. 
Vzhĺadom k predchádzajúcej  spolupráci výbor SSVPL SLS navrhuje osloviť vo veci právnej 

pomoci Mgr. Branislava Jurgu v nasledovných kauzách: 
a) riešenie otázky registrácie konateľa spoločnosti SSVPL SLS na MV SR 

b) riešenie právoplatnosti volieb výboru SSVPL SLS konaných v termíne 15.5.-15.6.2010,  
c) riešenie právoplatnosti mimoriadnej členskej schôdze SSVPL SLS, konanej 23.10.2010 

v Bojniciach. 
Podmienky zmluvy o právnych službách, ako aj ďalší postup v súvislosti s právnymi kauzami  
schváli výbor SSVPL SLS elektronickou formou. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0 
Zodpovedá: MUDr. Eva Jurgová, PhD. Termín: 17.11.2010 ihneď  
 

12. 
Na základe uznesenia č. 5 Zápisnice z mimoriadnej členskej chôdze SSVPL SLS konanej 
16.10.2010 v Žiline boli zrušené výsledky volieb výboru a revíznej komisie SSVPL SLS  a súčasne 
bol pôvodný výbor SSVPL SLS poverený usporiadaním nových volieb výboru a revíznej komisie 
SSVPL SLS podľa uznesenia č.6 Zápisnice z MČS SSVPL SLS. Pôvodnému výboru SSVPL SLS na 
čele s prezidentkou MUDr. Zuzanou Nedelkovou mimoriadna členská schôdza udelila mandát 
pre ďaľšie zastupovanie odbornej spoločnosti do termínu riadneho právoplatného ukončenia 
nových volieb s regulárnym vyhlásením výsledkov volieb volebnou komisiou a odovzdania 
overenej zápisnice volebnou  komisiou.  Príprava volieb sa uskutoční na najbližšej schôdzi 
výboru SSVPL SLS v januári 2011. Výsledok hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0  Zodpovedá: 
MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 30.01.2011 

 
13. 

Výbor SSVPL SLS schválil termín konania 32. kongresu SSVPL SLS v Žiline 14.10.2011- 
15.10.2011 (piatok-sobota) v hoteli Holiday Inn. Výbor poveruje MUDr. Zuzanu Nedelkovú v 
spolupráci s agentúrou EventPro Slovakia k zaslaniu ďakovných listov  farmaceutickým firmám 
a ich pozvaniu k aktívnej účasti na 32. kongrese SSVPL SLS v Žiline. Výsledok hlasovania: za:8 
proti:0 zdržal sa:0  Zodpovedá: MUDr. Zuzana Nedelková Termín: do 30.01.2011 
 

14. 
Výbor SSVPL SLS poveruje MUDr. Valériu Vasiľovú, aby podala podnet na kontrolný výbor SLK 
vo veci nezlučiteľnosti funkcií MUDr. Petra Pekaroviča ako prezidenta RLK Trnava a ako člena 
odbornej spoločnosti, vystupujúceho vo funkcii vedeckého sekretára SSVPL SLS. Výsledok 
hlasovania: za:8 proti:0 zdržal sa:0  Zodpovedá: MUDr. Valéria Vasiľová  Termín: do 25.11.2010 
 
 

 
V Žiline, 17.11.2010 

 
 
 

 
 
.....................................................................               ........................................................................ 
overovateľ MUDr. Štefan Szalai            zapisovateľ MUDr. Peter Marko, MPH 
 
 
 
...................................................................... 
overovateľ MUDr. Valéria Vasiľová 

 


