
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS

Vážené kolegyne a kolegovia!

Dostáva sa Vám do rúk kompletný materiál, týkajúci sa práve prebiehajúcich volieb do Výboru
a Revíznej komisie SSVPL SLS. Keby sme nemali Váš mandát, určite by sme sa samozvane k takémuto
kroku neodvážili. Plníme Vaše prianie, ktoré ste si slobodne a demokraticky odhlasovali do uznesenia Č.
7 na Mimoriadnej členskej schôdzi 16.10.2010 v Žiline. Takže nejde o nenaplnené ambície niektorých
členov odbornej spoločnosti, ako nás verejne osočuje MUDr. Iveta Vaverková.

Pýtame sa všetci akým právom? A nie sme ani podvodníci úzko spolupracujúci s finančnou
skupinou Penta, ako nás verejne hrubo urazil MUDr. Peter Lipták. Sme slušní, bezúhonní ľudia, Vaši
kolegovia, ktorí sa snažia presadzovať Vaše - naše spoločné záujmy a chceme Vás pritom počúvať
a rešpektovať. Nemyslíme si, že treba z nás všeobecných lekárov urobiť robotov, ktorí budú robiť všetko:
kuratívu, prevencie, dispenzarizovať hypertonikov, diabetikov, alergikov, vyhľadávať pacientov s PAO,
vyšetrovať spirometrie, realizovať predoperačné vyšetrenia, OK testy ... a to všetko za stále menej peňazí
pri rastúcej právnej zodpovednosti. Našou prioritou je zachovať vážnosť odboru všeobecného lekárstva,
organizovať kvalitné vzdelávacie podujatia, kultivovane hájiť Vaše - naše záujmy, ale bez potreby
vstupovať do konfliktov s kýmkoľvek. V našej práci nepotrebujeme nikoho urážať, nepotrebujeme Vás
ohurovať ďalším číslom farebného časopisu plnom lží a urážok, tak ako to praktizuje MUDr. Peter Lipták
zasielaním Všeobecného praktika vždy, keď Vás oslovíme.

Výbor SSVPL SLS sa dištancuje od všetkých vyhlásení a obvinení zo strany MUDr. Petra
Liptáka po jeho odvolaní z kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR dňa 10. marca 2011.
Nevhodnosť vyjadrení v tomto prípade je podobná, ako to bolo v prípade vylúčenia MUDr. Petra Liptáka
zo Zdravotného výboru Slovenskej lekárskej komory. Odborná spoločnosť, Zdravotný výbor Slovenskej
lekárskej komory, Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR sú inštitúcie od seba úplne
nezávislé. Myslíte si, že bolo vylúčenie MUDr. Petra Liptáka z týchto inštitúcií úplne náhodné ???

Vážení kolegovia, zaiste ste si všimli, že do diania v našej spoločnosti neoprávnene zasahujú
niektorí zamestnanci sekretariátu SLS i samotný pán prezident. Žiadny legislatívny predpis ich
neoprávňuje byť našim arbitrom. Ide o nelegitímne zasahovanie do vnútorných záležitostí našej
odbornej spoločnosti, ktoré sa navyše nezakladá na objektívnom posúdení vzniknutej situácie. Sme
presvedčení, že záležitosti v našej spoločnosti definitívne vyriešia opakované voľby do Výboru a Revíznej
komisie, ktorých organizovaním ste nás poverili.

Urobili sme všetko preto, aby sme Vás nesklamali. Budeme robiť všetko preto, aby ste rozhodli Vy
sami. My nebudeme ovplyvňovať Vaše slobodné rozhodnutia a Vy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí
Vás - nás zneužívajú.

Tešíme sa na naše ďalšie stretnutia!

Výbor SSVPLSLSv zložení: MUDr.Valeria Cehulová, MUDr.Imrich Herbaček,
MUDr.Eva Jurgová,PhD., MUDr.Štefan Lipčák,
MUDr.Peter Marko,MPH, MUDr.Zuzana Nedelková,
MUDr.RomanRutkovský, MUDr.ŠtefanSzalai, MUDr.ValériaVasiľová
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VOLEBNÝ LÍSTOK

Výbor SSVPL SLS na svojom zasadnutí v Žiline dňa 26.03.2011, za účasti
predsedkyne volebnej komisie, schválil nasledujúcich prihlásených kandidátov:

Kandidáti do výboru SSVPL SLS (viď inštrukciu na druhej strane):

l. MUDr. Beňo Peter, Košice

2. MUDr. Cehulová Valéria, Spišská Nová Ves

3. MUDr. Herbaček Imrich, Lučenec

4. MUDr. Hrebenárová Beáta, Spišská Nová Ves

5. MUDr. Janičková Eva, Spišské Podhradie

6. MUDr. Jurgová Eva, PhD., Piešťany

7. MUDr. Konrádová Viera, Bratislava

8. MUDr. Lipčák Štefan, Michalovce

9. MUDr. Marko Peter, MPH, Kežmarok

10. MUDr. Medová Monika, Trnava

ll. MUDr. Mikolášik Miroslav, Dolný Kubín

12. MUDr. edelková Zuzana, Piešťany

13. MUDr. Pecena Juraj, Svätý Peter

14. MUDr. Puklušová Mária, Spišská ová Ves

15. MUDr. Rutkovský Roman, Bratislava

16. MUDr. Vasiľová Valéria, Košice

17. MUDr. Ziman Martin, Senica

18. MUDr. Zemančík Milan, Pavlovce nad Uhom

19. MUDr. .

20. MUDr. .

21. MUDr. .

Kandidáti do revíznej komisie (viď inštrukciu na druhej strane):

l. MUDr. Jolšvaiová Anna, Revúca

2. MUDr. Korc ogová Helena, Banská Bystrica

3. MUDr. KrižaLkovič Anton, Stará Ľubovňa

4.

5.

MUDr. Tatiana Sujová

predseda volebnej komisie
KUkuč(nova 21,92101 Piettany
IČO: 35607131. DIČ: 202097151} identka SSVPL SLS-----
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Inštrukcia k voľbám do Výboru a Revíznej komisie SSVPL SLS.

Na základe rozhodnutia mimoriadnej členskej schôdze SSVPL SLS, konanej dňa 16.10.2010

v Žiline, sa v termíne od 1.4.2011 do 30.4.2011 uskutočnia korešpondenčným spôsobom

riadne voľby Výboru SSVPL SLS a Revíznej komisie SSVPL SLS.

V súlade so Stanovami SSVPL SLS bude mať novozvolený výbor 13 členov a revízna

komisia bude pozostávať z 3 riadne zvolených členov.

Každý člen odbornej spoločnosti SSVPL SLS môže zakrúžkovať na kandidátnej listine

najviac 13 volených kandidátov do výboru a 3 kandidátov do revíznej komisie.

Do voľných riadkov môžete dopísať mená Vami navrhnutých kandidátov, ktorí me sú

uvedení na kandidátnej listine, avšak celkový počet označených kandidátov do výboru nesmie

ani v prípade dopísania kandidátov presahovať počet 13. Rovnaké pravidlo platí pri voľbe

revíznej komisie, kde celkový počet označených kandidátov nesmie presahovať počet 3.

Anonymne vyplnené volebné lístky vložte do priloženej obálky s označením" VOĽBY"

a odošlite poštou najneskôr do 30.04.2011 na adre u predsedkyne volebnej komisie.

MUDr. Tatiana Sujová v.r.

predseda volebnej komisie

MUDr. Zuzana cdelková v.r.

prezidentka SSVPL SLS

Hlasovanie o navrhovaných zmenách v Stanovách SSVPL SLS

a základe korešpondenčného hlasovania o navrhovanej zmene stanov SSVPL SLS,

priloženej v zaslanom materiále ako "DODATOK č. 4", s predloženým návrhom

na zmeny v Stanovách SSVPL SLS

a) súhlasím

b) nesúhlasím

c) zdržiavam sa hlasovania

Zakrúikujte, prosíme, Vaše stanovisko.
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4. K porušeniu Stanov SSVPL SLS došlo aj tým, že v inštrukcii k voľbám, uverejnenej na zadnej trane kandidátnej listiny, sa
nesprávne deklaruje použitie "regionálneho princípu". Regionálny princíp môže byť uplatňovaný pri zostavení kandidátnej
listiny k vol'bám, avšak nemôže byť aplikovaný pri vyhlásení výsledkov olieb. Interpretácia výsledkov volieb je striktne
definovaná stanovami, IX., bod 6.:" Do Výboru SSVPL SLS a do Revlznej komisie SSVPL SLS sú zaradení kandidáti s najvyšším
počtom získaných hlasov. Ostatní kandidáti sú vporadí podľa počtu ziskanych hlasov považovaní za náhradníkov. "

Z právneho hl'adiskaje potrebné ďalej uviesť, že podl'a § 7 Volebného poriadku SLS" Voľby riadi, organizuje, za ich správny
priebeh zodpovedá a prípadné sťažnosti rieši volebná komisia."

Volebná komisia mala od začiatku pochybnosti o právoplatnosti uplatnenia "regionálneho princípu" pri vyhlásení výsledku volieb,
preto sa obrátila s podnetom na prešetrenie na Dozornú radu SLS. Pri stretnutí zainteresovaných strán, ktorého sa na pôde SLS
v Bratislave, dňa I I .8.20 IO zúčastnil aj prezident SLS, prof. MUDr. Peter Krištúfek.CSc, zaujali členovia Dozornej rady SLS
MUDr. Michalička a doc.MUDr. Bartošovič k predmetnej veci jednoznačné stanovisko. Obaja zamietli možnosť uplatnenia
regionálneho princípu pri vyhlásení výsledku volieb, pretože takýto postup nemá oporu v "Stanovách SLS" ani "Stanovách SVPL
SLS".
Dozorná rada určila za právoplatných členov nového výboru tých 14 lekárov, ktorí v súlade so stanovami získali najvyšší
počet hlasov. Túto skutočnosť však výbor vedený MUDr. Vaverkovou neakceptoval, a koná v rozpore o tanovami spoločnosti
a v rozpore rozhodnutím Dozornej rady SLS.



Právna analýza volieb výboru a revíznej komisie
SSVPL SLS, dôvody neplatnosti volieb.

V termíne od 15.5.2010 do 15.6.2010 a u kutočnili korešpondenčné voľby výboru S VPL SL . Pri príprave
a realizácii volieb, ako aj pri samotnom vyhodnotení výsledkov došlo k niekol ko ná obnérnu pochybeniu, až
porušeniu právnych noriem.

Dôvody porušenia legitímnosti priebehu volieb výboru SSVPL SLS:

1. MUDr. Pekarovič prednie ol na členskej schôdzi S VPL SLS dňa 30A.20 10 na Táloch návrh, aby boli
všetky volebné Jí tky očíslované.
Takýto po tup protirečí princípom korešpondenčných volieb, ktoré sa konajú výlučne tajným hlasovaním.
Očí lovaním volebných lístkov došlo k ich nepovolenému označovaniu, preto sa volebné lístky považujú
za neplatné. Svedčí o tom aj nasledujúce Rozhodnutie Ústavného súdu SR:

" Tajnosť hlasovania vo vol'bách do orgánov obcí vpodstate znamená, že nikto
nie je ústavne a zákonne oprávnený dozvedieť sa ako volič hlasoval a komu
odovzdal svoj hlas. Princíp tajnosti volieb nepripúšťa, aby sa akýmkoľvek
spôsobom vopred označil hlasovací lístok. .. tt

(Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. PL. ÚS 39/95, z 18. decembra
1996)

Tu je vhodné doplniť, že Príloha č.L, Volebného poriadku L explicitne definuje hla ovacie lístky na ledovne: " Hlasovacie lístky
ml/sia byt" označené symbolom (pečiatka prlslušnej odbornej spoločnosti. spolku, sekcie) ale nie očíslované."

Rozoslanie očislovaných volebných lístkov, ktoré sa uskutočnilo na návrh
MUDr. Pekaroviča, bolo v rozpore so zákonom.

2. MUDr. Pekarovič a MUDr. Herda porušili zásady volebného moratória tým, že v čase volieb rozoslali
1350 členom SSVPL SLS pí omnú informáciu nazvanú "Dôležité pre voľby!", ktorou priamo
ovplyvňovali voličov.

Volebný poriadok SLS, v § 6 definuje pravidlá volebnej kampane nasledovne: Volebná kampai1 musí byt'
l' súlade so všeobecne záväznými právnymi predpi mi, v duchu obecne prijatych etických noriem, v súlade
s požiadavkami na demokraticky a lobodny priebeh volieb. Volebnákampaň môže byt' zahájená najskôr 3
mesiace pred konaním volieb a ml/sí byť ukončená J me iac pred zahájenim volebného aktu.
Z erejnené informácie sa nielenže priečia etickým normám komunikácie, ale ovplyvnili slobodný priebeh
volieb neprospech desiatich lekárov, ktorí boli v rozo lanej informácii očierneni. Ich mená boli uvedené
v stlpci , evoliť:". Súčasne bol slobodný priebeh volieb ovplyvnený v prospech tých 14 lekárov, ktorí sú
v informácii uvedení v stÍpci "Voliť:".
Takýto zásah do volieb je právne neakceptovateľný, jeho negatívny dôsledok bol znásobený skutočnosťou,
že informácia bola rozoslaná v čase prebiehajúcich volieb.
Horeuvedený postup je považovaný za zakázanú volebnú agitáciou v zmysle § 30 ods. 4 zákona
o voľbách.

3. Voľby neboli vykonané v súlade o samotnými Stanovami SSVPL SLS. Konkrétne došlo k porušeniu
tanov SSVPL LS v hlave IX., bod 5., pretože nebola splnená požadovaná klauzula dvojtretino ej

väčšiny zúčastnených členov. Volieb a zúčastnilo 1342 členov SSVPL LS, ktorým boli zaslané volebné
lístky. Volebná komisia však v tanovenom termíne obdržala poštou iba 317 platných volebných Jí tkov, čo predstavuje
iba 1/4 zúčastnených. Citované z bodu S., odst. IX.: "Členovia odbornej spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia aj mimo
Členskej schôdzky SSVPL SLS korešpondenčnym spôsobom. Návrh uznesenia (volebné lístky a podobne) spolu s lehotou
na vyjadrenie zašle členom SSVPL SLS Prezident, alebo iní poverení členovia Vyboru SSVPL SLS, na základe uznesenia
Vyboru SSVPL SLS, najmenej I mesiac pred lehotou na vyjadrenie. Na prijatie uznesenia je potrebn)' súhlas dvojtretinovej
väčšiny zúčastnenych členov odbornej ipoločnosti.

1keď je tento bod praxi ťažko plniteľný, pokiaľ nedôjde k zmenám tanov, existuje právna povinno ť akceptovať ho.



SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VSEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS

Členovia zašlú svoje vyjadrenie písomne, akceptujú sa ešte poštové obálky s dátumom poštovej pečiatky zhodným
s lehotou na vyjadrenie. Na právoplatné prijatie uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny tých
členov odbornej spoločnosti, ktorí svoj názor vyjadrili korešpondenčným spôsobom. Prezident alebo Výbor
SSVPLSLSinformujú členov o výsledkoch hlasovania, okrem výsledkov hlasovania volieb do Výboru a Revíznej
komisie SSVLDSLS,prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, prostredníctvom odbornej tlače
alebo priamym písomným stykom.
O výsledkoch volieb do Výboru a Revíznej komisie SSVLDSLS informuje rovnakým spôsobom ako je uvedené
vyššie, výlučne predseda Volebnej komisie na základe právoplatnej zápisnice z prebehnutých volieb, ktorá
je podpísaná všetkými členmi volebnej komisie a overená notárom. Predseda volebnej komisie zvoláva
ustanovujúcu schôdzu novozvoleného výboru najneskôr do 14 dní od ukončenia volieb.
Na ustanovujúcej schôdzi odovzdá hlasovacie lístky i zápisnicu výboru SSVlD SLS,ktoré tvoria súčasť riadnej
agendy spoločnosti. V prípade, že predseda volebnej komisie nezvolá ustanovujúcu schôdzu novozvoleného
výboru SSVlD SLS,pokračuje vo svojej činnosti pôvodný výbor SSVlD SLS.

ČI.X. ods.l sa mení nasledovne:
Pod pôvodný text sa doplňa text: II Výbor SSVlD SLSmôže na návrh ktoréhokoľvek člena spoločnosti
schváliť do Výboru SSVlD SLSčestného člena výboru I najviac dvoch na jedno volebné obdobie l.Čestný člen
výboru má poradný hlas." Čestného člena výboru musí schváliť dvojtretinová väčšina členov výboru SSVlD
SLS.

ČI.X. ods. 4 sa mení nasledovne:
V druhej vete sa slovo II opakovaným" nahrádza slovom II dvom" a za slovo II výbor" sa vsúva text
II na svojom najbližšom zasadnutí."

ČI.XI. sa mení nasledovne:
Ruší sa celý ods. Č. 2 a nahrádza sa textom:

II Revízna komisia SSVLDSLSzasadá najmenej 2x ročne a operatívne pri potrebe riešenia písomných podnetov od
členov SSVLDSLS. Zo zasadnutí sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa zašle všetkým členom výboru. Prezident SSVLD
SLSoriginál zápisnice archivuje ako súčasť agendy SSVLD SLS. Revízna komisia každoročne najneskôr do 31.
januára predkladá výboru SSVlD SLSSprávu o hospodárení spoločnosti. Správa o hospodárení bude braná
výborom SSVlD SLS na vedomie iba za podmienky, že jej bol udelený audit od nezávislého ekonomického
auditora. Originál správy odovzdá prezidentovi spoločnosti, ktorý ju archivuje ako súčasť agendy SSVlD
SLS.Členov spoločnosti oboznámi so správou o Hospodárení predseda Revíznej komisie na najbližšej Členskej
schôdzi SSVLD SLS. Pri potrebe operatívneho riešenia písomných podnetov od členov SSVLD SLSje revízna
komisia povinná rešpektovať a postupovať podľa Stanov SSVLDSLSa v súlade s príslušnými zákonnými normami
Slovenskej republiky.

Pokia!' súhlasíte s uvedenou zmenou stanov. prosíme o vaŠe vyjadrenie zakrúžkovaním názoru
na zadnej strane hlasovacieho lístka. jeho vložením do priloženej obálky a odoslaním poštou.
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSt VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SLS

DODATOK č.4
KStanovám občianskeho združenia

Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti,
registrovaného na Ministerstve vnútra SRpod č. VVSjl-900j90-11564

Členovia SSVPL SLSna základe korešpodenčného hlasovania, ktoré prebiehalo od
01.04. 2011 do 30.04.2011, schválili po predchádzajúcom návrhu výboru SSVPLSLS
nasledovnú zmenu Stanov SSVPLSLS:

Ruší sa dodatok č. 3
ČI.I, odsek 1 sa ruší a nahrádza sa textom:
Názov občianskeho združenia je Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých
Slovenskej lekárskej spoločnosti, skrátene SSVLDSLS.V anglickej mutácii názov znie:
The Slovak Society of General Practice for Adults Slovak Medical Society j SSGPA SMS /.
Následne bude v celom texte Stanov zmenený text Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Slovenskej leká rskej spoločnosti za text Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých Slovenskej
lekárskej spoločnosti a skratka SSVPLSLS za skratku SSVLD SLS.
V celom texte Stanov SSVPLSLSsa vypustí text" praktického II v kontexte textu" všeobecného praktického
lekárstva /l a to vo všetkých podobách skloňovania. Súčasne sa mení logo spoločnosti, ktoré tvorí prílohu č.1
tohto dodatku.

Čl.l.,odsek 3 sa mení nasledovne:
V druhej vete sa pôvodný text nahrádza textom: II Sídlo spločnosti je Kukučinova 21,92101 Piešťany."

Čl.II sa mení nasledovne:
Za bodom f) sa doplňa nasledujúci text:
"Iniciovať, predkladať, publikovať a presadzovať návrhy a stanoviská na otázky uvedené pod bodmi
a ) až f) môže prezident resp. poverený člen výboru SSVLDSLS iba na základe predchádzajúceho
schválenia výborom SSVLDSLS,pričom toto schválenie výborom, bude rešpektovať názory a pripomienky členov
SSVLDSLS."

ČI.IX. ods. 3 sa mení nasledovne:
Členskú schôdzu SSVLDSLS zvoláva prezident Ix ročne, resp. podľa potreby ako Mimoriadnu členskú schôdzu
na základe odôvodneného návrhu ktoréhokoľvek člena spoločnosti, bez obmedzenia počtu navrhujúcich členov
spoločnosti .

ČI.IX. odsA sa mení nasledovne:
V druhej vete sa ruší text:" začiatok jej konania sa odkladá najmenej o jednu hodinu II a nahrádza sa textom:
"začiatok jej konania sa odkladá najviac o 30 minút". Ostatný text zostáva nezmenený.

ČI.IX.ods.5 sa mení nasledovne:
Pôvodný text sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:
Členovia odbornej spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Členskej schôdze SSVLDSLSkorešpondenčným
spôsobom. Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie zašle všetkým členom
SSVLDSLSprezident alebo iní poverení členovia Výboru SSVLDSLSna základe uznesenia Výboru
SSVLDLSLSnajmenej 21 dní pred lehotou na vyjadrenie.
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Informácia k navrhovanej zmene stanov odbornej spoločnosti,
o ktorej hlasujete na zadnej strane priloženého volebného lístka.

Vážení členovia odbornej spoločnosti !

Výbor SSVPLSLS,ktorému bol udelený mandát Mimoriadnou členskou schôdzou v Žiline 26.10.2010 si
Vám dovoľuje predložiť návrh na zmenu Stanov SSVPLSLS, ktorý bol Výborom SSVPLSLS schválený na zasadnutí
výboru 26.03.2011 v Žiline. Výbor spoločnosti obdržal dňa 06.09.2010 e-mail od MUDr. Petra Liptáka,
v ktorom nás dôrazne vyzýva, aby sme nepoužívali" JEHO SÚKROMNÉ II logo s názvom spoločnosti, nakol'ko si
logo s názvom odbornej spoločnosti súkromne zaregistroval 19.08.2010 pod ochrannou známkou č.228243
na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Aby v budúcnosti nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam
a opakovaným súdnym sporom s MUDr. Petrom Liptákom, výbor SSVPl SLSsa uzniesol na zmene názvu a tým
i loga spoločnosti. Zároveň tým dáme do súladu názov spoločnosti so súčasne platnou legislatívou, ktorá
nepozná pojem" všeobecné praktické lekárstvo".

Vzhl'adom k tomu, že MUDr. Peter Lipták opakovane publikoval v médiách a poskytoval tlačovým
agentúram rôzne vyhlásenia v mene odbornej spoločnosti, pričom nikto zčlenov spoločnosti a výboru publikovanie
neschválil, považujeme za potrebné, aby nikto z odbornej spoločnosti nemohol vedome svojvoľne poškodzovať
dobré meno spoločnosti. Výbor na svojom zasadnutí prijal návrh zmeny stanov, ktorým sa v budúcnosti takýmto
postupom zamedzí. jčl. II. pod bodom fj

Nakoľko v minulosti dochádzalo k opakovaným spochybneniam naplnenia ustanovenia ods. 5 č.IX,
Stanov odbornej spoločnosti o potrebe dvojtretinovej väčšiny pri korešpondenčnom hlasovaní, výbor SSVPLSLS
uznesením schválil návrh zmeniť text stanov v zmysle potreby dvojtretinovej väčšiny zúčast-nených členov,
teda z tých, ktorí odovzdajú svoj korešpondenčný hlas. Súčasne tento článok upravuje, kto je kompetentný
zvolať ustanovujúcu schôdzu novozvoleného výboru. Tým zamedzíme opakovaniu takej situácii, ktorá nastala
po neukončených voľbách v máji 2010, kedy predsedovi Volebnej komisie nebolo umožnené zvolať ustanovujúcu
schôdzu novozvoleného výboru. Ustanovujúcu schôdzu výboru zvolal radový člen výboru, ktorý nato nemal
žiadny mandát a aj z toho dôvodu nemožno považovať tzv. "výbor vedený MUDr. Ivetou Vaverkovou" za legitímny
a aktivity jej tímu sú protiprávne.

Podl'a čl. Xl. ods. 2 doplňarne povinnosti Revíznej komisie, ktorá je zodpovedná za predloženie Správy
o hospodárení odbornej spoločnosti po predchádzajúcom udelení auditu nezávislým ekonomickým audítorom.
Sme presvedčení, že tak nevzniknú žiadne pochybnosti o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami
spoločnosti a hospodárenie spoločnosti bude plne kontrolovateľné
a transparentné.

Pretože súčasne so schvaľovaním návrhu zmeny Stanov SSVPLSLSprebieha aj korešpondenčné hlasovanie
do Výboru a Revíznej komisie SSVPLSLSVás prosíme o zaslanie oboch materiálov v obálke s označením "VOĽBY"
najneskôr do 30.04.2011.

Výbor, ktorému ste dali mandát na mimoriadnej členskej schôdzi v Žiline 16.10.2010 si váži Vašu loajalitu
k odbornej spoločnosti a spolieha sa na Váš zdravý úsudok. Nedajte sa zmanipulovať osobou,
ktorá opakovane poškodzuje dobré meno spoločnosti. Dokážme, že vieme rozhodovať sami za seba.

V Žiline, dňa 26.marca 2011

Výbor SSVPLSLSv zložení: MUDr. Valeria Cehulová, MUDr. Imrich Herbaček, MUDr. EvaJurgová,PhD.
MUDr. Štefan Lipták, MUDr. Peter Marko,MPH , MUDr. Zuzana Nedelková,
MUDr. Roman Rutkovský, MUDr. Štefan Szalai, MUDr. Valéria Vasiľová
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