
Pozor na podvodníkov!
Vážení kolegovia, 

dovolím si Vás upozorniť na skupinu podvodníkov, ktorá operuje  tak povediac v tyle našej spoločnosti.
Žijeme v tejto zložitej dobe, kedy sa  ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne a finančná skupina Penta
pokúšajú vmanévrovať všeobecných lekárov a vôbec zdravotníkov do ešte submisívnejšej pozície. Výbor SSVPL
SLS teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebuje sústredenie na konštruktívnu  prácu a zjednotenie. Ale je tu
aj skupina akýchsi záškodníkov, ktorá sa usiluje premyslenými krokmi poškodiť našu akcieschopnosť a zmiasť našu
členskú základňu.  Týmto sleduje oslabenie postavenia primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a musí mať
niekým za to  sľúbený tučný podiel.

Táto skupina podvodníkov sa vydáva za úradujúci výbor SSVPL SLS a vystupuje pod menami MUDr.
Nedelková, ktorá je predstavovaná ako úradujúca prezidentka SSVPL  SLS a ako členovia  tohto úradujúceho
výboru sú prezentované tieto mená : MUDr. Cehulová Valéria, MUDr. Jurgová Eva, MUDr. Lipčák Štefan,
MUDr. Rutkovský Roman, MUDr. Szalai Štefan, MUDr. Herbáček Imrich,  MUDr. Marko Peter, a MUDr. Vasiľová
Valéria.

Zvlášť mätúce pre Vás môže byť, že mená Nedelková, Marko, Herbáček, Vasiľová sú skutočne členmi aj súčas-
ného výboru. No čo sa dá robiť, SSVPL SLS má  proti sebe profesionálnych manipulátorov podporených finančnými
skupinami.

Touto skupinou podvodníkov Vám boli v posledných dňoch zaslané mätúce písomnosti. Upozorňujem:
1. Nie je pravda, že výbor SSVPL SLS vyhlásil nové voľby do výboru. Prečo by to robil? Výbor spoločnosti je sta-

bilný a úspešne pracuje už skoro rok v zložení MUDr. Vaverková prezidentka, MUDr. Makara viceprezi-
dent, MUDr Pekarovič vedecký sekretár, MUDr. Baník, MUDr. Bendová, MUDr. Bérešová, MUDr.
Herbáček, MUDr. Herda, MUDr. Jandzíková, MUDr. Kaňuch, MUDr. Marko, MUDr Nedelková,
MUDr.Šiška, MUDr Vasiľová. Je riadne zvolený na obdobie rokov 2010 -2014. Nikto z členov výboru zatiaľ
nerezignoval a ako vidíte sú to tí istí kolegovia, ktorých ste zvolili do výboru minulý rok a podporili opätovne
aj na poslednej členskej schôdzi. Vo viacerých ohľadoch mnohí z členov výboru sú v súčasnosti naši najlepší
ľudia, na ktorých sme delegovali veľkú zodpovednosť v súčasnej zložitej situácii. Mnohých poznáme osobne
a dôverujeme im. Všetky informácie uvedené v dopletenom liste sú blud . Nedajte sa nachytať, oklamať.
Precitnutie v ukradnutej SSVPL SLS by mohlo byť bolestné.

2. Uvádzajú sa úvahy o pripravovanej petícii pre VL, kde sa podvodníci priživujú na všeobecne komunikova-
ných témach a problémoch, ktoré sa v tejto dobe riešia, či už vo výbore SSVPL SLS (LSPP, výmenné lístky,
generická preskripcia, lieková politika... )  alebo v rámci súčasnej koordinácie postupu SSVPL SLS,  SLK, ASLSR,
SLUŠ, Hnutím občanov na východe Slovenska... Pozor usilujú sa nachytať niektorých všeobecných lekárov
do svojho separatistického koša a tým nás ako celok oslabiť.

3. Odporúčam všetkým podporiť petíciu SLK dotýkajúcu sa odmietnutia generickej preskripcie, podporiť pe-
tíciu zdravotných sestier – našich najbližších spolupracovníčok a taktiež každému odporúčam zamyslieť sa
nad podporou petície občanov z východného Slovenska. Texty petícií a podpisové hárky sú súčasťou VP
1/2011. Petícia občanov je historicky prvá petícia, ktorá podporuje požiadavky zdravotníkov a podpora ob-
čanov by nám mohla veľmi pomôcť.

Ako rozoznáte písomnosti podvodníkov??
Všetky pravé  písomnosti SSVPL SLS sú označené logom
SSVPL SLS, ktoré je definované v stanovách SSVPL SLS,
obsahuje písmená VP a je zobrazené ako prvé.

Nedajte sa oklamať falošné logo SVLD je podobné, ale
každý hneď jasne rozozná podvrh. Patognomonické je,
že náš had sa díva dopredu. 
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Sídlo SSVPL SLS je v Bratislave na Námestí SNP č. 10 a úradujúcou prezidentkou spoločnosti je MUDr.
Iveta Vaverková, tak ako je to uvedené v registri občianskych združení vedenom na MV SR. Internetová
stránka MV SR kde sú zaznamenané tieto skutočnosti je zobrazená na druhej strane obálky tohto čísla.

Akceptujte iba písomnosti podpísané prezidentkou Vaverkovou!

Medzi členmi sa objavil strach zaplatiť členské príspevky.
Členské príspevky do našej spoločnosti tí členovia, ktorí sú súčasne členovia aj SLS platia súhrne aj za

ostatné spoločnosti a spolky SLS, na základe vystavenej poukážky, ktorú dostávate práve v týchto dňoch
od sekretariátu SLS (Cukrová 3, Bratislava). SLS nám vaše členské príspevky potom preúčtuje. Neobávajte
sa zaplatiť zloženkou SLS. SLS je naším spoľahlivým partnerom. 

Nenechajte sa ovplyvniť inými zavádzajúcimi informáciami, ktoré sú alebo budú vydávané za dokumenty vý-
boru SSVPL SLS. Skontrolujte si vždy, kto vám to píše a kto je pod tým podpísaný.

Ministerstvo vnútra akceptuje na základe platných oficiálnych zápisníc uložených v registri iba prezidentku
Vaverkovú a sídlo spoločnosti v Bratislave na Námestí SNP 10.  Žiadne zavádzajúce informácie o neuznávaní  sú-
časného výboru SSVPL SLS neobstoja. Preukazuje to aj list prezidenta SLS prof. Krištúfka prezidentke Vaverkovej.
Z listu vyplýva aj nešťastná schopnosť člena výboru MUDr. Marka izolovať sa od tímu.  Nerešpektoval rozhodnutie
výboru a sám od seba sa rozhodol prihlásiť na SLS svoj súkromný 32.Kongres v Žiline pričom sa dopustil podvodu
keď   oklamal SLS vydávajúc svoju súkromnú , na výbore nekonzultovanú  akciu za akciu schválenú výborom SSVPL
SLS. Výbor SSVPL SLS zasadal 17.11.2010 v Hronseku a rozhodol hlasovaním  o organizácii 32. Výročnej konferencie
vo Vysokých Tatrách. V rozpore s tým MUDr. Marko prihlásil 32. Kongres v Žiline do kalendára podujatí SLS  dňa
19.11.2010, dva dni po zasadnutí výboru, ako kongres SSVPL SLS. V rozpore s rozhodnutím a bez vedomia výboru
SSVPL SLS a to dokonca na ten istý termín ako výbor schválil pre organizáciu výročnej konferencie v Tatrách. Čo si
možno pomyslieť ? Je to jeho roztržitosť? MUDr. Peter Marko je z Kežmarku. Prečo tak veľmi túži organizovať svoj
32.Kongres v Žiline v tej istej dobe ako  SSVPL SLS bude organizovať svoju výročnú konferenciu vo Vysokých Tatrách,
takpovediac na jeho domácej pôde? Ako veľmi prežíva MUDr. Peter Marko zodpovednosť voči členom spoločnosti,
za organizáciu výročnej konferencie vo svojom domácom prostredí? 

Informujem Vás, že výbor v tejto situácii ohrozovania záujmov a integrity SSVPL SLS koná v súčinnosti s orgánmi
činnými v trestnom konaní.  Žiadam Vás aby ak sa dostanete v súvislosti s činnosťou podvodníkov do neistoty in-
formovali o tom výbor. Spolieham na vašu podporu.

Zvlášť žiadam tých, ktorých mená sa zhodujú s menami uvádzanými podvodníkmi na rozosielaných
písomnostiach aby sa dištancovali od činnosti týchto podvodníkov. Myslím si, že pokiaľ sa nepotvrdí pravda
o úlohe jednotlivých osôb v tejto špinavej hre, sme pripravení s každým spolupracovať pri rozvoji našej
spoločnosti a presadzovaní záujmov VLD.

Peter Lipták, prezident Bratislavskej sekcie a riaditeľ sekretariátu SSVPL SLS    (21.3.2011)
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