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XXXI. Výročná konferencia 4.-6.novembra 2010, Banská Bystrica

Stalo sa už dobrou tradíciou, že SSVPL organizuje najnavštevovanejšie výročné konferencie 
všeobecných lekárov. Tradičné miesto ich konania boli Bojnice, Tohto roku sa presúvame do stredu
Slovenska, do Banskej Bystrice, tak aby sme boli pre všetkých čo najdostupnejší. Zaznamenávali sme
z roka na rok zvyšujúci sa záujem všeobecných lekárov. 

Pokračujeme v tradícii a organizujeme našu konferenciu v nadväznosti na medzinárodné konferen-
cie WONCA EUROPE a výročnú konferenciu British Royal Society of GPs, tak aby sme mohli privítať 
v jednotlivých blokoch profesorov všeobecného lekárstva z viacerých krajín Európy. Tento raz sme 
pozvali prof. Marka Levyho, ktorý okrem svojich akademických a vedeckých funkcií je všeobecný lekár
desaťročia pôsobiaci v Londýne. Aktuálne pôsobí aj vo výkonnej rade Globálnej iniciatívy proti astme
(GINA), guideliny, ktorej sú určujúce pre liečbu tohto chronického ochorenia. Je expertom NICE
(National institut for clinical excellence – inštitút zodpovedá vo Veľkej Británii za prípravu a aktualizáciu
klinických guidelinov) pre oblasť liečby AB a COPD. 

V bloku prednášok z respirológie vystúpi aj jeho kolega z Británie Iain R Small FRCGP, ktorý 
je známy svojimi edukačnými aktivitami orientovanými na pacientov s chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest.

Z domácich profesorov pozývame tradične prof. P.Krištúfka, prof. E.Rozborilovú a prof. P. Pružinca
a toto obsadenie je prísľubom, že sa posunieme v oblasti respirológie ďalej. 

Z ďalších hostí pozývame profesora Jana DeMaeseneera, vedúcu osobnosťou EFPC – Európskeho
fóra primárnej starostlivosti, ktoré v Európe podporuje rozvoj zdravotnej starostlivosti orientovanej 
na pacienta a na komunitu. Osobitný záujem má prof. DeMaeseneer o Slovensko aj preto lebo 
v Utrechte kde pôsobí ako všeobecný lekár má medzi svojimi pacientmi aj početnú skupinu imigrantov
z košického sídliska Luník IX. 

V súvislosti s úsilím o komplexný rozvoj primárnej starostlivosti v Banskej Bystrici budeme po 
prvýkrát organizovať aj samostatnú sekciu vzdelávania pre naše všeobecné sestry, ktoré sú v primárnej
starostlivosti na Slovensku naše najbližšie spolupracovníčky.

Profesor Christos Lionis z Wonca Europe by mal prísť opakovane na našu konferenciu a podporiť
tak naše úsilie zvyšovať úroveň a kompetencie slovenských všeobecných lekárov.

Zopakujeme „stredoeurópsky meeting“ všeobecných lekárov kde pozývame predstaviteľov 
všeobecných lekárov okolitých krajín. Uvažujeme o založení tradície takýchto každoročných stretnutí
veľmi dôležitých pre výmenu skúseností, ale aj pre naviazanie priateľských kontaktov.

V spolupráci s rakúskymi kolegami pripravujeme workshop o vidieckej medicíne.

K ďalším tématickým oblastiam, ktorým sa budeme podrobne venovať na prednáškach a worksho-
poch s domácimi a zahraničnými profesormi bude patriť diabetológia, obezitológia (aktivity SOS 
– Slovenskej obezitologickej spoločnosti), úskalia v liečbe hypertenzie, úloha všeobecného lekára 
v prevencii a liečbe kardiálnej insuficiencie, problematika primárnej aj sekundárnej prevencie ICHS.
Budeme sa venovať onkológii a paliatívnej medicíne a samozrejme ťažisko bude aj na projektoch onko-
logickej prevencie. Budú orgaizované workshopy jednotlivých projektov zvyšovania kvality, tak aby mal
každý možnosť sa s nimi čo najlepšie oboznámiť, zapojiť sa a prispieť so svojimi vlastnými postrehmi 
a pripomienkami. Ťažisko postavíme aj na vzájomnej výmene našich skúseností. V projektoch zvyšovania
kvality SSVPL nejde o to, aby každý všeobecný lekár bol „vševedko“. Ide o to, aby každý všeobecný 
lekár, ktorý sa chce rozvíjať v určitých jednotlivých oblastiach mal takúto možnosť a mal možnosť 
dosiahnuť plné kompetencie tak ako je to u všeobecných praktikov obvyklé aj v iných krajinách EU. 

Na tejto konferencii vyhodnotíme dáta z našich projektov Dni zdravých žíl, Svetový deň zdravého
trávenia a Svetový deň srdca 2010. Tešíme sa, že budeme mať čo vyhodnocovať, to znamená, že 
predpokladáme Vašu vysokú aktivitu na týchto podujatiach počas tohto roku. 
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V nadväznosti na naše regionálne vzdelávanie predstavíme na XXXI. Konferencii dva nové odborné
postupy SSVPL pre všeobecných lekárov, ktoré pripravujeme v konsenze s odbornými spoločnosťami:

1. Očkovanie v ambulancii všeobecného lekára, profylaxia malárie a cestovných hnačiek
2. Antikoagulačná a antiagregačná liečba v ambulancii všeobecného lekára.

Budeme opäÈ organizovaÈ blok spolupráce s WHO, diskusiu s predstaviteºmi MZ a zdravotn˘ch
poisÈovní a samozrejme diskusn˘ blok v‰eobecn˘ch lekárov o problémech v odbore.

Ná‰ kongres sa uskutoãní v príjemnej atmosfére nového kongresového hotela Dixon v Banskej
Bystrici. Budú zabezpeãenékomplexné tlmoãnícke sluÏby. 

SúãasÈou tohto hotela je aj ‰portov˘ areál. Dáva nám to priestor rozm˘‰ºaÈ aj nad sprievodn˘mi
‰portov˘mi podujatiami tak aby o v‰eobecn˘ch lekároch neplatilo: „Vodu káÏu, víno pijú“. Lákav˘ je
najmä 50m bazén ale aj ostatné fitness a welness sluÏby. 
Dr. Bendová sa rozhodla priniesÈ na konferenciu aj filozofick˘ a relaxaãn˘ rozmer a pripravuje 
workshop "Labyrint - od Minotaura k medicíne". Máme sa na ão te‰iÈ a moÏno nám to poskytne 
aj nov˘ pohºad na rie‰enie mnoh˘ch na‰ich problémov.

V prípade záujmu o ubytovanie odporúčam obratíť sa na FARMI-PROFI, kontakt: 

Marcela Idlbeková
office manager
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
"kontinuálne vzdelávanie v medicíne a farmácii"
Mobil: 0918 569 890
Tel.: 00421 2 6446 1555
Fax:00421 2 6446 1487
e-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

www.farmi-profi.sk

Organizácia tejto konferencie si vyÏiada veºkú dávku entuziazmu a verím, Ïe odmenou bude
pevnej‰ie zakotvenie v novom smerovaní v‰eobecného lekárstva na Slovensku. V aktivitách 
v‰eobecn˘ch lekárov je potrebné sa viac spájaÈ ako sa rozdeºovaÈ. Na to je potrebné úsilie nás
v‰etk˘ch.

Peter Lipták, predseda organizaãního v˘boru XXXI. Odbornej konferencie SSVPL v Banskej Bystrici.
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Semináre s témou očkovania, trombózy a hemostázy pre VLD – máj-jún 2010

Pozvánka

VáÏení kolegovia, dovolím si Vám oznámiÈ, Ïe s podporou Medifóra, v spolupráci so Slovenskou 
epidemiologickou a vakcinologickou asociáciou (SEVS) a ãlenmi Slovenskej angiologickej spoloã-
nosti, Slovenskej spoloãnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT) sa SSVPL podieºa na organizácii
odborn˘ch seminárov pre VLD v jednotliv˘ch regiónoch Slovenska. 

Zaãiatok seminárov je vÏdy o 16.00 hod. Predpokladáme Ïe za absolvovanie ná‰ho podujatia 
SACCME pridelí 4 kredity.

Program seminárov

A. Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých
1. Zásady správneho očkovania (MUDr. Ivan Bakoš)
2. Vírusové hepatitídy – Zmena epidemiologickej situácie (MUDr. Jarmila Pertináčová)
3.Chrípka – pandémia a epidémia (Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD)
4.Diftéria, tetanus, pertussis – Je potrebné očkovanie? (MUDr. Jarmila Pertináčová)
5. Zhrnutie súčasných odporúčaní pre očkovaciu prax všeobecného lekára pre dospelých

(MUDr. J. Bendová, MUDr. I.Vaverková, MUDr. D. Buzgová, MUDr. P. Lipták)
6. Diskusia

Termíny a miesto konania:
19.máj – Bratislava – City Hotel Bratislava
20.máj – Nitra – Hotel Zlatý Kľúčik
25.máj – Banská Bystrica – Hotel Lux
26.máj – Žilina – Hotel Holiday Inn
1.jún – Košice – Hotel Yasmin

B. Antitrombotická liečba v praxi všeobecného lekára pre dospelých
1. Úvod do antitrombotickej liečby
2. Antiagregačná liečba – nová kompetencia VLD clopidogrel
3. Antikoagulačná liečba nízkomolekulárnymi heparínmi
4. Antikoagulačná liečba – nová kompetencia VLD –Warfarin 
5. Kazuistiky z praxe všeobecných lekárov
6. Diskusia

Termíny a miesto konania:
1. jun - Bratislava - City Hotel Bratislava
2. jun - Trenčín - Hotel Tatra
3. jun - Topoľčany
8. jun - Lučenec
9. jun - Žilina - Hotel Dubná Skala
10. jún - Prešov - Hotel Dukla

Prednášajú: 
BA – 1.6.: dr.Katarina Dostálová (angiológ FN Bratislava) • TN – 2.6.: dr.Miroslav Širila (int. odd. FN
Trenčín) • TO – 3.6.: prim.Dr.Július Lukáč (chir.odd. NsP TO) • LC – 8.6.: dr. Milan Červenák (Lučenec
– prim. neur. odd. Nemocnica s poliklinikou LC) • ZA – 9.6.: dr.Váňa Juraj – (chirurg, chir. odd. FN Zilina)
• PO – 10.6.: dr. Vaško (prim. Odd. cievnej chir. FN PO) • Za všebecných lekárov: J.Bendová,
I.Vaverková, D.Buzgová, P.Lipták.

Všetkých vás srdečne pozývame MUDr. Peter Lipták 
www.vpl.sk
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Dni zdravých žíl 2010(Vyhodnotenie)

Projektu sa zúčastnilo 114 všeobecných lekárov, z toho 5 anonymne.
Spolu sme vyšetrili viac ako 3000 pacientov. T.č. sa podrobne vyhodnocujú
získané údaje.

Z jednotlivých VÚC boli nasledovné počty účastníkov:
Bratislavský 8, Trnavský 8, Trenčiansky 23, Žilinský 17, Nitriansky 18,
Banskobystrický 16, Prešovský 15, Košický 7.  
Najviac účastníkov z okresov bolo v okrese Prievidza - 7.

Z účastníkov boli vylosovaní výhercovia prístrojového vybavenia nasledovne:

Doppler Hadeco v hodnote 500 € bol vylosovaný 6x.
Získali ho títo účastníci projektu:
2.MUDr. Pavol ·tec z KeÏmarku,
3.MUDr. Jana Pikulová z Bratislavy,
4.MUDr. Viliam Chrom˘ z NiÏnej,
5.MUDr. Peter Katina z Topolãian,
6.MUDr. Erika Fuxhofferová z Bábu,
7.MUDr. ·tefánia RuÏiãková z Ko‰íc.

Cievne projekty SSVPL budú pokračovať. Projekty koordinujeme v spolupráci s naším cievnym expertom,
všeobecným lekárom z Raslavíc, MUDr. J.Kaňuchom, s Angiologickou spoločnosťou, prof. MUDr. Vierou 
Štvrtinovou a MUDr. Andrejom Ďzupinom a Angiochirurgickou spoločnosťou, prof. MUDr.Vladimírom 
Šefránkom pripravujeme kreditované kurzy pre všeobecných lekárov. Na poli vzdelávania v angiológii nám 
pomáha aj angiologička MUDr. Katarína Dostálová. Takže v takomto tíme podporujeme všeobecných lekárov
v tejto dôležitej problematike. 

Všeobecní lekári, ambulancie ktorých budú označené logom projektu, by mali byť pre pacientov zárukou
vysokej úrovne starostlivosti o ich cievy. Tento projekt môže byť dôležitým stupienkom na ceste k zvýšeniu
kreditu všeobecných lekárov na Slovensku. 

Verím, že sa projekt podarí a do systematickej starostlivosti o cievy sa zapojí veľa všeobecných lekárov. 

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL 

Svetový deň zdravého trávenia 2010
organizujeme na Slovensku 31.mája 2010

Plagát projektu - bude zasielať MUDr. Zuzana Nedelková a MUDr. Peter Marko (Kežmarok).

Vážené kolegyne a kolegovia,

obraciam sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu, ktorá podporí Svetový deň
zdravého trávenia. 
Tohtoročná aktivita WGO podporená SSVPL je venovaná problematike 
chronických zápalových ochorení čriev, ktoré sa stávajú stále dôležitejšou 
súčasťou aj našej praxe.

Už od roku 2004 sa Svetová gastroenterologická spoločnosť (WGO) každoročne zameriava vždy
na inú tému týkajúcu sa trávenia. Od roku 2008 sa na celosvetovej edukačnej kampani pre pacientov 
zúčastňuje aj SSVPL.

Projekty
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Prístroj ABI Boso 100 
v hodnote 2000 € získala:
1. MUDr. Beáta Blahová z Krompách

Všetkým výhercom gratulujeme!



Jednotlivé témy od roku 2004: 
- 2004 Inaugurácia Svetového dňa zdravého trávenia
- 2005 Zdravie a výživa
- 2006 Infekcia Helicobacter pylori
- 2007 Vírusové hepatitídy
- 2008 Optimálna výživa pre zdravé trávenie a pri poruchách tráviaceho traktu
- 2009 Syndrom dráždivého čreva
- 2010 Chronické zápalové ochorenia čriev

Tohtoročná téma – Chronické zápalové ochorenia čriev – predstavuje v poradí už piaty ročník
organizovania tohto „dňa“ Svetovou gastroenterologickou spoločnosťou (WGO). Na celosvetovej 
úrovni sa pripravujú rôzne aktivity pre špecialistov, gastroenterológov, všeobecných/rodinných lekárov
a odborníkov na výživu.

SSVPL sa rozhodla aktívne zapojiť do organizácie Svetového dňa zdravého trávenia, ktorý sa 
uskutoční na Slovensku 31. mája 2010 (v pondelok). Žiadame vás, aby ste sa zamerali u svojich 
pacientov na konzultácie v oblasti tráviacich ťažkostí. Súčasne, aby ste zodpovedali jednoduché 
otázky tak, aby sme mohli zosumarizovať aký objem práce v ambulancii všeobecného lekára 
predstavujú ochorenia tráviaceho traktu.

Pošlite nám návratku s odpoveďami. Všetky získané dáta budú vyhodnotené. Zverejníme ich na
internetovej stránke projektu. Na tento projekt bude nadväzovať blok prednášok s gastroenterologickou
problematikou na našej XXXI. výročnej konferencii v Banskej Bystrici. 

Návratka projektu je priložená. Prosím vyplňte a pošlite na adresu:

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Námestie SNP 10

814 66 Bratislava
Za organizátorov projektu 

MUDr. Peter Lipták
www.vpl.sk 

V súčasnosti všeobecní lekári na Slovensku realizujú každodenne pri svojej práci 
s pacientom tieto projekty korešpondujúce s úsilím WGO:

1. Projekt prevencie KRCa. Realizujeme v SR od roku 2002. 
2. Projekt Helicobacter Pylori - testuj a lieč. 
3. Projekt "Svetový deň zdravého trávenia" edukačný projekt zameraný na upozornenie 

pacientov na dôležitosť zdravého stravovania pre zdravie. 

10 pravidiel zdravého stravovania: 
1. Jedzte menšie porcie jedla, ale častejšie, aj 5-6x denne, 

bez navýšenia celkovej kalorickej hodnoty celodennej stravy.
2. Nájdite si dostatočný čas na jedenie a žujte jedlo pomaly.
3. Zaraďte vlákninu do svojho jedálnička - až 5 porcií ovocia a zeleniny denne 

a zvýšte dennú spotrebu celozrnnej múky a strukovín.
4. Zvýšte konzumáciu rýb na aspoň 3x týždenne.
5. Znížte príjem tukov, masti, vyprážaných jedál a údenín a jedál bohatých na cukor.
6. Preferujte mäso bez viditeľného tuku, hovädzie, kuracie, morčacie, zajačie...
7. Konzumujte nízkotučné a probiotické mliečne výrobky.
8. Zvýšte prijem vody na 2 litre čistej pitnej vody denne a zároveň znížte príjem kofeínu, 

alkoholických nápojov a nápojov bohatých na cukor.
9. Vôbec nesoľte!

10. Pravidelne cvičte a nefajčite.

Projekty
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Svetový deň srdca 2010 
sa uskutoční v utorok 28.Septembra 2010.

Tento deň bude venovaný masívnej celonárodnej edukácii slovenských občanov
o závažnosti hlavných KV rizikových faktorov. 

Minulý rok aktivity prebehli cca v 40 okresných mestách SR a súčasne aj v 5 tzv. Vlakoch 
zdravia, ktoré sa vlani stretli s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Súčasťou kampane boli TV spoty 
v médiách. Do projektu boli zapojené aj Poradne zdravia ÚVZ, asi 300 lekární, Farmaceutická fakulta
UK, asi 60 zdravotných škôl z celého Slovenska. 

Aktivity, ktoré sa uskutočnili realizovali dobrovoľníci v uliciach (študenti stredných zdravotných
škôl) rozdávali občanom kartičky zdravého života a odporúčali občanom, aby si nechali vyšetriť 
parametre KV rizík na stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené na námestiach, resp. obchodných domoch
(podľa počasia) a v Poradniach zdravia ÚVZ. 

Minulý rok sme sa po prvýkrát podieľali na tejto akcii aj my VLD. Zúčastnilo sa spolu 261 
lekárov VLD, ktorí vyšetrili 5412 pacientov. Dáta sú vyhodnotené na internetovej stránke projektu 
na http://www.globalfamilydoctor.eu/tk/. Vyhodnotenie projektu aj s vylosovaním výhercu 
a ocenením najaktívnejšieho 
účastníka EKG prístrojmi sa 
uskutočnilo na XXX. Výročnej 
konferencii v Bojniciach. 

Vyzývam Vás kolegovia, zapojte
sa do tejto akcie 28. septembra
2010 aj Vy osobne. Ukážme, že
primárna prevencia KV ochorení
patrí predovšetkým do našich
ambulancií. Ukážme silu našej 
siete ambulancií všeobecných 
lekárov.

Nevynechajme túto príležitosť
ukázať aké dôležité funkcie môže
plniť primárna zdravotná starostli-
vosť v našej spoločnosti. Ukážme
našu silu a vplyv na zdravie 
spoločnosti. Každý pacient má
svojho všeobecného lekára. 

Ukážme, že zapájať do podob-
ných projektov iba RÚVZ, 300 
lekární, 40 okresných miest 
a 5 vlakov zdravia nestačí. 

My predstavujeme silu siete
2300 ambulancií všeobecných 
lekárov a máme bezprostredný
vplyv na edukáciu a rizikové návy-
ky našich pacientov.

Projekty
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MUDr. Peter Lipták vylúčený zo SSVPL SLS

Peter Lipták, odvolaný prezident SSVPL SLS. Podľa slov dr. Nedelkovej, napísaných v poslednom
obežníku SSVPL SLS distribuovanom dr. Petrom Markom, za posledné štyri roky výrazne posunul
SSVPL SLS dopredu. Výbor SSVPL SLS mal posúvania dopredu už dosť a považoval za potrebné pred
týmito voľbami prezidenta Liptáka odvolať. Aby mu nemohla členská základňa vyjadriť podporu 
a nemohol byť znovuzvolený do výboru, bol na návrh dr. Vasiľovej a pod osvedčenou taktovkou 
dr. Jurgovej výborom vylúčený zo SSVPL SLS na schôdzi výboru 17.4.2010 v Hronseku. Výbor sa 
stotožnil s názorom dr. Nedelkovej že dr. Lipták závažným spôsobom porušil stanovy SSVPL SLS. 
Pre dr. Nedelkovú je príznačné, že dr. Liptáka obvinila na základe auditu, na ktorom chýbal podpis 
a pečiatka auditora. Tento audit odmietla poskytnúť dr. Liptákovi a účtovníčke, ktorá viedla účtovníctvo
spoločnosti aby mohli vysvetliť zistenia dr. Nedelkovej, ktoré už z povrchného vypočutia, ktoré bolo 
umožnené členom výboru a aj dr. Liptákovi iba na tej istej schôdzi výboru, ktorá ho vylúčila, sú 
založené na zámerne zavádzajúcom informovaní o skutočnostiach zachytených v audite. Audit sám
potvrdzuje, že dr. Lipták sa nedopustil závažného porušenia stanov. Dr. Nedelková audit odmietla 
poskytnúť na preštudovanie členom výboru a títo sa museli uspokojiť iba s jeho interpretáciou predve-
denou dr. Nedelkovou za asistencie dr. Marka. Okrem auditu, dôkazom o tom, že sa dr. Lipták 
nemohol dopustiť závažného porušenia stanov sú správy o hospodárení spracované revíznou 
komisiou. Posledná takáto správa RK SSVPL SLS je zo dňa 16.4.2010. Dosvedčuje to, že dr. Lipták 
pracoval pod drobnohľadom RK. Revízna komisia je trojčlenný nezávislý orgán SSVPL SLS 
a vyhotovila svoje správy po dôkladnom preštudovaní účtovnej dokumentácie SSVPL SLS.

Konanie výboru generuje otázniky z týchto dôvodov:
• Členovia výboru sa vedení dr. Nedelkovou až veľmi ponáhľali. Neboli zhromaždené právne relevantné
dôkazy a aj s tými, ktoré boli(audit) sa výbor nemal možnosť, ale ani záujem oboznámiť. • Dr. Lipták
nedostal priestor na vysvetlenie hoci opakovane deklaroval, že vie vysvetliť všetky obvinenia. • Väčšina
závažných obvinení sa dotýkala formálneho vedenia účtovníctva, za ktoré nesie zodpovednosť
účtovníčka, ktorá takisto si je vedomá tejto zodpovednosti a dr. Nedelkovej oznámila, že potrebné 
vysvetlenia jej rada podá. Dr. Nedelková a výbor sa však stanoviskami a vysvetleniami dr. Liptáka 
a stanoviskami účtovníčky odmietli zaoberať. • Výbor neprejavil záujem o vysvetlenie a ukončil celú vec
bez toho aby chcel poznať fakty a porozumieť problematike jednoducho urýchleným hlasovaním. •
Došlo k situácii, že výbor nepreukázal dr. Liptákovi závažné porušenie stanov a napriek tomu odhlaso-
val predložený názor dr. Nedelkovej ako stanovisko výboru. Tento spôsob rozhodovania výboru 
o členoch spoločnosti je nebezpečným precedensom. • To čo sa udialo v Hronseku nebolo vylúčenie
člena spoločnosti po preukázaní závažného porušenia stanov, ale bol to proces, v ktorom postupoval
výbor podľa metodiky z päťdesiatych rokov minulého storočia.

To, že jednanie výboru SSVPL SLS malo charakter procesu z obdobia najhlbšej totality
potvrdzuje jednostrannosť použitých podkladov, bleskovosť procesu, neumožnenie dr. Liptákovi
a účtovníčke oboznámiť sa s auditom a vysvetliť zistenia, vylúčenie zo spoločnosti v rozpore 
so stanoviskami revíznej komisie.

MUDr. Peter Lipták,
t.ã. former prezident a exãlen SSVPL SLS
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MUDr. Zuzana Nedelková píše do Zdravotníckych novín:
So záujmom som si prečítala názor MUDr. Liptáka na jeho odvolanie z funkcie prezidenta 

a vylúčenie zo SSVPL SLS, ktorý je plný lží a zámerného zavádzania širokej lekárskej verejnosti, 
s jasným cieľom diskreditácie jednotlivých členov výboru a poškodenia dobrého mena spoločnosti.
MUDr. Lipták bol 6. marca 2010 na základe návrhu skupiny členov výboru odvolaný z funkcie 
prezidenta, na podklade dôkladnej právnej analýzy a v súlade so Stanovami SSVPL SLS. Dôvodom 
bolo opakované svojvoľné rozhodovanie, vrátane rozhodovania o hospodárení s financiami spoločnosti,
svojvoľné konanie a direktívne presadzovanie vlastných názorov a záujmov bez rešpektovania názorov
väčšiny členov výboru, a to aj napriek tomu, že bol na svoje nevhodné správanie v minulosti členmi 
výboru opakovane upozornený. Legitímnym demokratickým hlasovaním bol s okamžitou platnosťou 
odvolaný. MUDr. Lipták bol 17. apríla 2010 na základe návrhu MUDr. Vasiľovej, podporeným desiatimi
členmi výboru, v súlade s vypracovanou právnou analýzou a v súlade so Stanovami SSVPL SLS, vylú-
čený z členstva SSVPL SLS – • pre nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami spoločnosti,
čím spôsobil spoločnosti finančnú stratu, • pre vedenie účtovníctva svojvoľne vybranou účtovníčkou,
bez výberového konania a bez podpísania Zmluvy o vedení a spracovaní účtovníctva, pričom podpis 
účtovníčky nie je ani na jednom účtovnom doklade (na všetkých faktúrach chýbajú kontácie s podpisom);
• pre osobitne závažné porušenie Stanov SSVPL SLS tým, že opakovane sám vykonal právny úkon,
ktorého hodnota prevyšovala 1659,69 eur (pôvodne 50 000 Sk), čo je v rozpore so stanovami; • pre 
netransparentný výber účastníkov zahraničných ciest, pričom pri vyúčtovaní ciest neboli uvedené 
mená cestujúcich; • pre zámerné zavádzanie členov výboru o finančnom krytí zahraničných ciest 
sponzorskými príspevkami, čo sa jednoznačne preukázalo ako nepravdivé; • pre neodsúhlasené 
prihlášky nových členov SSVPL SLS počas celých 3 rokov; • pre netransparentné, svojvoľné a ne-
správne dopĺňanie nových členov výboru SSVPL SLS po zomretých a dobrovoľne odstúpených členov
výboru; • pre objednanie zahraničnej cesty do Kankúnu v Mexiku v období 14. 5. až 23. 5. 2010 
v hodnote 4879 eur, pričom oficiálny termín konferencie je 19. 5. až 23. 5. 2010!!! MUDr. Lipták nedo-
stal žiadne oficiálne pozvanie na iný program, ako je samotná konferencia, a cestu objednal v rozpore
s uzneseniami výboru a v rozpore so Stanovami SSVPL SLS; • pre zamlčanie existujúcej Zmluvy 
o spolupráci s konkrétnou sponzorskou firmou, pričom zo zmluvy vyplývajú pre spoločnosť záväzky 
a povinnosti; • pre uhrádzanie faktúr z účtu spoločnosti po tom, čo bol zbavený štatutárneho zastupo-
vania spoločnosti; • pre schválenie a podpísanie Daňového priznania bez vedomia výboru SSVPL SLS,
pričom pre chybné účtovanie vo výnosoch vo výške 400 eur, čo má dosah na daňové priznanie, 
je nutné, aby výbor SSVPL SLS podal opravné daňové priznanie; • pre odmietnutie odovzdať komplet-
nú agendu po odvolaní z funkcie prezidenta (neodovzdal ani jedinú zápisnicu zo zasadnutí výboru 
a členských schôdzí); • pre opakované hrubé osočovanie a urážanie jednotlivých členov výboru, 
ktorých prácu dehonestoval hrubým spôsobom a invektívami osobne i verejne..

Mohla by som pokračovať ďalej a oveľa konkrétnejšie. Vo svojich vyjadreniach neklesnem pod
ľudskú dôstojnosť. Dôrazne však odmietam osočujúce tvrdenia prezentované MUDr. Liptákom voči 
mojej osobe a ostatným členom výboru. Je mi nesmierne ľúto, že čitatelia sú nútení čítať skutočnosti,
ktoré sú veľmi diskrétne a patria výlučne k vnútorným záležitostiam SSVPL SLS. V záujme zabezpeče-
nia čistých vzťahov, transparentného toku finančných prostriedkov a poskytnutia rovnakých príležitostí
všetkým členom spoločnosti, výbor nemohol ďalej tolerovať svojvoľné a direktívne konanie 
MUDr. Liptáka. MUDr. Lipták mal na obhajobu 5 týždňov a 5 hodín. Namiesto toho, aby túto príležitosť
využil, dehonestujúcim spôsobom zneužíva printové médiá na znevažovanie práce jednotného výboru
SSVPL SLS, ktorý sa sústreďuje na prípravu členskej schôdze na Táľoch, na prípravu demokratických
korešpondenčných volieb nového výboru začal s prípravou jesennej konferencie v Žiline.

Vážení kolegovia, veríme vo váš zdravý úsudok, ďakujeme za vašu podporu, tešíme sa na 
vzájomnú spoluprácu plnú porozumenia a vzájomnej úcty. 

MUDr. Zuzana Nedelková,
prezidentka SSVPL SLS
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„Audit“ MUDr. Zuzany Nedelkovej

Audit prepísaný zo záznamu tak ako ho predniesla dr. Nedelková na schôdzi výboru v Hronseku 17. 4. 2010,

ktorý bol dôvodom na výlúčenie dr.Liptáka zo SSVPL SLS.

Podtitul – Ako učila dr. Nedelková dr. Liptáka účtovať

Lipták: Revízna komisia 3x kontrolovala účtovníctvo, v decembri, januári a v marci a vyjadrila sa, že 
nezistila žiadne závažné nedostatky. Čo sa týka auditu dr. Nedelkovej, kde je ten audit? Koľkí z Vás čo
tu sedíte čítali ten audit? To si musia ľudia preštudovať, pripraviť sa.

Nedelková: Nemusia, to je tak jasné, že sa tam nemusí nič študovať.

Nedelková: Prečo som vlastne požiadala o to, aby bol takýto audit urobený? Mala som jednoznačný
dôvod. Pán Dr. Lipták mi odovzdal doklady už aj za rok 2010 a zistila som, že máme nedoplatok alebo
teda záväzky voči rôznym firmám vo výške 11 152 eur, zistila som, ale že na účte máme len 4 700 eur 
a niečo, to znamená, že som sa musela zaujímať o to, kde sú tie peniaze, keď asi sme mali na to, keď
sme objednávali, lebo si myslím, že objednávať sa môže len do výšky peňazí, ktoré sú k dispozícii. Takže
to ma k tomu viedlo, že to asi nebude všetko v poriadku a ďalšie je to, že máme záväzky voči samotné-
mu Dr. Liptákovi. Záväzky voči samotnému Dr. Liptákovi v tejto chvíli predstavujú 1673 eur a toto boli 
2 podnety, prečo som si dala audit vypracovať. Neãakajte, Ïe tam bude peãiatka audítora, lebo by sme
za to museli zaplatiÈ nemalé peniaze. Ja som rada, Ïe táto audítorka (Ing. SoÀa Smejkalová, audítor
pod znaãkou CA 744) to urobila, tak ako to urobila. Za t˘m si stojí, je zato právne zodpovedná.

Marko: … nezrozumiteľné mumlanie...

Nedelková: Ďalej pertraktoval na verejnosti to, že som znemožnila alebo odlákala sponzora, ktorého 
on mal už dávno zaisteného a ten sponzor teraz odstúpil od zmluvy, žiadna taká zmluva neexistovala 
a neexistuje, v agende nie je odovzdaná. Doslova ma obviňoval na verejnosti z toho, že neplatím tie 
záväzky, ktoré platiť mám, že nepostupujem v zmysle zákona a ja neviem, čo ešte všetko možné. To 
boli tak urážajúce veci na moju stranu. Ja preberiem 11 000 eur dlh a on ma z neho nakoniec obviní po
celom Slovensku, že ten dlh som zapríčinila ja. Akže určite uznáte, že bolo normálne, že ten audit som
chcela vidieť. Pôjdeme tak ako je to tu, s tým, že ak Vám niekomu nebude niečo jasné pýtajte sa. 
Ja mám potom ešte k tomu v podstate celú stranu poznámok, ktoré sa týkajú priamo toho účtovníctva. 

Došlé faktúry tuzemsko od čísla DF090-01 do čísla DF090-52, tieto účtovné doklady, došlé faktúry nie
sú číslované od DF09 do 008, na všetkých faktúrach chýbajú kontácie s podpisom zodpovednej 
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Stanoviská dr. Liptáka sú v rámãekoch. 
Nemohli odznieÈ na schôdzi v˘boru pre manipuláciu schôdze dr. Nedelkovou 
a pre nezáujem ãlenov v˘boru o zistenie pravdy.

Teraz nasleduje vlastn˘ audit premie‰an˘ komentárom dr. Nedelkovej k zisteniam auditorky,
nedá sa to oddeliÈ keìÏe dr. Nedelková audit odmietla poskytnúÈ, takÏe obsah auditu pozná
iba dr. Nedelková. (poznámka dr. Lipták)



osoby za zaúčtovanie. V tomto zmysle môžeme skonštatovať, že bol porušený paragraf 10 ods. 1 
zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zb.z. Účtovný doklad je totiž preukázateľný účtovný záznam, ktorý
musí obsahovať slovné a číselné označenie účtovného dokladu v obsahu účtovného prípadu a označe-
ním jeho účastníkov, peňažnú sumu a údaje o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum 
vyhotovenia dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam 
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje 
v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ak to nevyplýva z programového
vybavenia.

A na faktúrach za letenky, služby súvisiace so zabezpečením kongresov, preto doporučujem
prikladať objednávku, prípadne pozvánku na konajúci sa kongres, na ktorom sa účastnia vybraní 
členovia SSLPL, aby bol preukázaný účel nákupu týchto služieb, ak si nákup leteniek za účastníkov 
objednáva SSLPL. Doporučujem účtovať na analytický účet 518 služby. V prípade platenia letenky 
priamo účastníkom, tieto náklady si zúčtuje v cestovnom príkaze. K tomu len toľko, že na faktúrach,
ktoré boli vystavené firmou Medinex na zahraničné cesty v roku 2008 a 2009 nebola priložená ani 
jedna jediná letenka, ani jedna jediná pozvánka na konkrétnu konferenciu alebo konkrétny kongres, či-
že, nebol priložený zoznam účastníkov, takže pre toto sa takto vyjadrila audítorka ako sa vyjadrila. 

K faktúram za výrobu rôznych letákov a iných tlačovín doporučujem prikladať kópie týchto 
dodávaných a fakturovaných materiálov, preukaznosť použitia finančných prostriedkov združenia na
činnosť súvisiacu s jej predmetom, to sa týka vlastne všetkých dodávateľských prác od firmy FarmiProfi,
kde sme mali objednávané rôzne tlačoviny, distribúcie, nálepky na dvere, vysačky na krk a ja neviem,
čo všetko možné. Ani na jednej tej faktúre nebol uvedený účel, kto to schválil, kedy, objednávka tam
nebola vystavená a v podstate tie distribučné materiálny tam nie sú priložené pri tej faktúre, čiže je tam
napísané, že vydistribuované boli nejaké nálepky, ale nikto nevie aké, ani kam, ani komu. Tie faktúry sú
tu k nahliadnutiu, nie je to odškriepiteľné, chýba to tam proste. Nie sú tam uvedené tie priame použitia
jednotlivých materiálov.

Faktúra DF090-02 od dodávateľa FarmiProfi, VS: 9006, vystavená 21. 1. 2009 za služby: 
poštovné spojené s distribúciou materiálov všeobecným lekárom v hodnote 1299 € má priamy súvis 
s fa DF090-03 od toho istého dodávateľa, VS: 9005, vystavená v ten istý deň 21. 1. 2009 za tlač 
a distribúciu materiálov v hodnote 1304 €, priložená je kalkulácia z 12. 1. 2009 na dodávku všetkých
vyššie spomenutých služieb v celkovej hodnote 2188 €. Na základe stanov spoločnosti v časti 10 
výbor bod 2, právne úkony, ktorých hodnota presahuje 50 000 Sk tj. 1659 € je prezident oprávnený vy-
konávať spoločne s vedeckým sekretárom alebo povereným viceprezidentom. V tomto prípade je na
dokladoch len jeden podpis, nakoľko vzory podpisov neboli ku kontrole predložené nie je možné 
z mojej strany overiť zodpovednú osobu. Z vyššie uvedeného je možné konštatovať porušenie stanov
aj keď táto dodávka je rozfakturovaná na 2 faktúrach. Z pohľadu účtovania na účte71827 služby je ne-
správne zaúčtovaný nákup tlačovín a je doporučované na účet 501 ako spotreba materiálu, čiže tam
nám vytkla pani audítorka, že všetko, čo sme si objednávali od firmy FarmiProfi, bolo fakturované a za-
účtované ako služby a v skutočnosti šlo o spotrebu materiálu. Tiež doporučujem dokladať aspoň 1 kus
objednávanej tlačoviny, to je to, čo som hovorila. Nič tam nikdy nebolo priložené, že o čo sa jednalo.
Fa DF090-04 od firmy FarmiProfi, VS: 9038, vystavená 10. 2. 2009 za tlač materiálov 
a nálepiek v celkovej hodnote 549 €, doporučujem v tomto prípade dokladať aspoň 1 kópiu nálepky a-
lebo iného materiálu, ktorý sa u dodávateľa objednáva, aby bol preukázateľný výdavok súvisiaci 
s činnosťou občianskeho združenia. Účtovné na účet 51827 služby je tiež nesprávne použitý účet 
nakoľko bolo dodaných 200 kusov nálepiek a teda materiál z pohľadu postupov účtovníctva 
doporučujeme používať analytický účet opäť č. 501 spotreba materiálu. To je vlastne to isté. 
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Fa DF090-05, firma SlovakAirService letisko M.R.Štefánika, VS, nie je vystavená na občianske
združenie SSLPL, ale na Dr. Jurgovú Evu, dňa 3. 2. 2009, vo výške 354 €. Ide o fakturáciu letenky 
BA-Praha-Barcelona-Praha-BA porušením zákona o účtovníctve, tento doklad mal byť súčasťou 
cestovného príkazu Dr. Jurgovej ak by táto cesta bola schválená alebo mala byť faktúra vystavená 
na spoločnosť SSLPL, účtovanie na číslo 512 cestovné je nesprávne, lebo v tomto účte sa účtuje len
na základe predloženého cestovného príkazu nepoverenou FO alebo poverenou na vykonanie cesty 
za účelom súvisiacim s činnosťou SSLPL a schváleného zodpovednou osobou v zmysle zákona 
o cestovných náhradách č. 283/2002. Fa DF090-07 detto, je to ten istý prípad letenka Praha-Peterburg-
Praha-BA, zo dňa 17. 4. 2009 Dr. Jurgová, obdobne fakturovaný VS, 16 528 Sk, ako vidíte s 3 výkrič-
níkmi, že v roku 2009 sme vyplácali fa z 19. 9. 2008 Dr. Lipták dal uhradiť 17. 4. 2009 z jej pohľadu 
absolútne neprípustné.

Fa DF090-12 od Medinex s.r.o. evidovaná v denníku pod číslom 9F09-009, zasadnutie výboru
hotel Gala 23.3.2009 doporučujeme priložiť súpis osôb zúčastnených na zasadnutí nakoľko je 
fakturované aj občerstvenie potrebne v prípade vyúčtovania cestovných nákladov zúčastnených členov
výboru, aby náklady na stravu boli zúčtované v nadväznosti na túto položku.

Fa DF090-25 od Mgr. Márie Kolíkovej, advokátka, ktorá bola na základe objednávky Dr. Liptáka
požiadaná o odborné stanoviská špecifikované na fa, pardon toto sa týka vlastne pán Dr. Lipták 
požiadal Mgr. Kolíkovú, aby nám vypracovala giudeliny na čerpanie EÚ fondov na postgraduálne 
vzdelávanie lekárov, tie guideliny mali byť 2 a boli v celkovej hodnote 1650 € je to v denníku 
zaevidované, ale bohužiaľ žiadny písomný materiál k tomu pani Dr. Kolíková buď nedala alebo je ten
materiál u pána Dr. Liptáka a nebol súčasťou agendy.
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Tu je potrebné povedaÈ, Ïe dr. Jurgová nebola schopná si vystaviÈ ten poÏadovan˘ cestov˘
príkaz. A tejto neschopnosti sa dopustila ako uvádza audit dr. Jurgová opakovanie.

(poznámka dr. Lipták)

V‰etky vy‰‰ie uvedené veci upozorÀujú na poru‰enie zákona o úãtovníctve a zákona 
o cestovn˘ch náhradách teda dot˘kajú sa vedenia úãtovníctva. Tieto veºmi cenné zistenia 
auditorky je potrebné aby boli konzultované s úãtovníãkou spoloãnosti a v prípade oprávne-
n˘ch pripomienok aby podºa nich opravila úãtovníctvo spoloãnosti. Zmyslom auditu je 
upozorniÈ na chyby preto aby sa mohli opraviÈ. Z vy‰‰ie uveden˘ch zistení nevypl˘va, Ïe by
dr. Lipták zdefraudoval peniaze spoloãnosti, alebo ich tuneloval, ãi pouÏil v rozpore s cieºmi
a úlohami spoloãnosti.          (poznámka dr. Lipták)

Stanovisko dr. Liptáka:
Táto faktúra bola vystavená za právne poradenstvo o t˘chto problémoch:

1. Aké sú zmluvné podmienky pre modifikáciu zmluvn˘ch vzÈahov s jednotliv˘mi 
zdravotn˘mi poisÈovÀami, teda

- za ak˘ch podmienok dochádza k ukonãeniu zmluvného vzÈahu?
- za ak˘ch podmienok moÏno zmeniÈ zmluvn˘ vzÈah poãas jeho trvania?

2. Základné podklady pre zmenu stanov
3. Aké v‰eobecne záväzné právne predpisy upravujú zmluvné vzÈahy medzi 

poskytovateºmi zdravotnej starostlivosti a zdravotn˘mi poisÈovÀami?
V˘poãet predpisov s krátkym komentárom ohºadom právnej úpravy.



Fa VS 0992009918 od firmy Medinex za služby súvisiace s konferenciou a účasťou Dr. Liptáka 
a Dr. Vaverkovej na nej je nesprávne účtovaná časť na účet 512 cestovné a 51800 služby. Doporučujem
účtovanie na 518 v analytickom účte nakoľko na účet 512 cestovné sa účtuje na základe prevereného
cestovného príkazu, to bolo na základe leteniek. Nakoľko Dr. Vaverková nie je členom výboru 
doporučujem doložiť dohodu, na základe ktorej bude zrejmé jej zastupovanie občianskeho združenia 
na uvedenej konferencii a v zmysle stanov SSLPL má byť majetok spoločnosti použitý na dosahovanie
cieľov združenia a zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. V opačnom prípade dochádza k porušeniu 
stanov v tomto bode.

Obdobne nesprávne účtované na fa od tejto spoločnosti s ďalšími VS v celku vidíte tam tie hodnoty
3510 €, 2400 €, 3971 €, 1365 €, 4068 €, všetko nesprávne účtované. 

Fa VS 244/2009 od Travel s.r.o. na zabezpečenie kongresu pre Dr. Liptáka a Dr. Bendovú 
v celkovej výške 2189 €. Nesprávne evidované v účtovníctve ako jeden účtovný doklad vo výške 
2159 €. Rozdiel oproti sume na faktúrach je 30 €, do dnešného dňa nevieme prečo. Tam visí 30 €, 
ktoré si niekto nevšimol v účtovníctve, ani nikomu nechýbali, proste je to tak. Opäť už vyššie bolo 
spomenuté, na tomto účte sa účtuje na základe cestovného príkazu. Dr. Bendová nie je členom 
výboru, preto treba doložiť nejakú dohodu.

Doporučujeme ak v prípade občianske združenie obdrží zálohovú fa je, potrebné ju zaevidovať po jej 
úhrade a účtovať po jej úhrade poskytnuté preddavky po obdržaní vyúčtovacej fa vyúčtovanie, tak 
pani Ing. nebolo jasné, my v tých fa máme, keď fakturujeme rôznym farmaceutickým spoločnostiam 
za ich vystavovanie na konferencii alebo za farmaceutické sympózium, my im vystavíme 2-3 fa, jedna
fa je vystavená príklad: v auguste 2009, druhá v októbri 2009 a tretia je bez dátumu a ona netušila
vôbec, že prečo to tak máme, ale potom vydedukovala, a preto sem napísala tento záznam, že asi 
to bolo robené tak, že to boli vlastne zálohové fa na konferenciu, aby nám tie firmy dali popredu 
peniaze a niektorým tým firmám bola potom vystavená skutočná fa so skutočným dátumom 
konferencie alebo bola fa daná bez dátumu, aby si to tam tá firma dopísala. Ale potom sa to nedalo 
bohužiaľ účtovať. 
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- toto je zrejme uÏ komentár dr. Nedelkovej. Dr. Vaverková bola riadne poverená v˘borom
aby zastupovala SSVPL v EFPC a jej úãasÈ na tejto konferencii EFPC na Cypre spolu 
s dr. Liptákom bola schválená v˘borom, viì zápisnicu zo schôdze v˘boru z marca 2009 
v ãasti zápisnice v˘boru dostupné po prihlásení. (poznámka dr. Lipták)

Klikni link http://www.vpl.sk/sk/zapisnice_1/ prihlás sa a ãítaj. 

ÚãasÈ dr. Bendovej na tejto konferencii bola taktieÏ riadne schválená v˘borom na marcovej
schôdzi, pozrite príslu‰nú pasáÏ tejto zápisnice. Ostatné v˘hrady sú technického 
charakteru, ktoré má kompetenciu preveriÈ a opraviÈ úãtovníãka. (poznámka dr. Lipták)

4. Ako zákon rie‰i situáciu, ak poskytovateº zdravotnej starostlivosti nemá 
uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisÈovÀou svojho pacienta?

TakÏe dr. Nedelková klame keì hovorí nieão o vypracovaní guidelinov na ãerpanie EÚ 
fondov dr. Kolíkovou? Dr. Nedelková by mala vysvetliÈ ão t˘mto chcela povedaÈ.



Fa zálohová č. 046/5430980 vo výške 7000 € pre Kultúrny dom Bojnice alebo Kultúrne centrum
Bojnice, Príspevková organizácia mesta, záloha na 30-tu výročnú konferenciu od 15. do 17. 10. 2009,
nesprávne účtovaná ako záväzok, jedná sa o porušenie postupov účtovania. Zálohové fa sa vedú len
evidenčne po ich úhrade napríklad z bankového účtu doporučujem potom účtovanie NV314/D221
Kultúrnemu centru Bojnice, Kultúrne stredisko musí po ukončení tejto konferencie vystaviť realizačnú
fa. Viď fa s VS 046/543098 za poskytnutú službu po výške 12 599 €, s odpočtom zaplatenej zálohy, 
ktorú doporučujem účtovať, atď.

Fa s VS 2910003381 od Kodys Slovensko za plastové karty v počte 1376 v celkovej výške 1604
€, nesprávne účtovaná na účet 518 služby, pretože sa jedná o spotrebný materiál a je to zle zaúčtované. 

Fa 290316 od … s.r.o. na nákup 3 kusov notebookov v celkovej hodnote 2232 €, účtovaná 
na účet skladového materiálu 112100, chýba evidencia skladu ako podklad pre účtovanie spotreby, 
doporučujem ak účtovná jednotka nakupuje drobný majetok za účelom ďalšieho predaja, účtovanie na
účte 132 tovar. Upozorňujem, že nákup a predaj nie je predmetom činnosti Vašej spoločnosti.
Spoločnosť predala nakúpené notebooky za 1 € trom osobám na prijímové pokladničné bloky. 
Dr. Hoffmanová, Štefková, Repka, kde je síce preberací protokol, ale chýba tam kúpno-predajná zmluva.

Fa s VS 09051 od Webmin, práce na počítači, spracovanie výsledkov meraní tlaku krvi, 
nahadzovanie dát v celkovej výške 661 € zo 14.10.2009, absolútne žiadna informácia o tom, pre koho
to bolo robené, na čo to bolo robené, kto to zadal, aký bol z toho výstup a na čo to komu slúžilo.
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Túto v˘hradu môÏeme tlmoãiÈ aj kultúrnemu stredisku v Bojniciach a môÏeme ich poÏiadaÈ
aby nám konferenciu úãtovali správne.Z na‰ej strany na tieto upozornenia vie reagovaÈ 
veºmi jednoducho úãtovník. (poznámka dr. Lipták)

Nad t˘mito drobn˘mi nedostatkami sa zamyslí úãtovník a vie ich jednoducho vyrie‰iÈ. 
(poznámka dr. Lipták)

MôÏem informovaÈ, Ïe je to faktúra za vyhodnotenie dát, ktoré sme získali v rámci projektu
Svetov˘ deÀ srdca 2009 – ktor˘ sme po prv˘ krát organizovali medzi v‰eobecn˘mi lekár-
mi, na základe vykázanej práce na tejto faktúre vznikla interaktívna web aplikácia tak ako
uvidíte po kliknutí na tento link. TakÏe ak je potrebné nejaké administratívne doplnenie ú-
dajov na faktúre nie je problém to doplniÈ ale fakticky kaÏd˘ ãlen spoloãnosti sa môÏe pre-
svedãiÈ, Ïe za tieto peniaze bola odvedená skutoãné dobrá robota v prospech v‰eobecn˘ch
lekárov.    (poznámka dr. Lipták)

– toto je predpokladám iba komentár dr. Nedelkovej, neviem ãoho sa to konkrétne t˘ka,
môÏem ale povedaÈ, Ïe v‰etky finanãné operácie sú vidieÈ v obratoch na úãte. TakÏe nie je
moÏné aby dve tri faktúry boli v úãtovníctve na tú istú operáciu. Stávalo sa, Ïe tie isté firmy
nám opakovane sponzorsky prispeli, potom ale je viacero faktúr na tú istú firmu a na úãte je
vidno aj viacero príspevkov od tej istej firmy. Toto povaÏujem za úplne nespochybniteºné. 

(poznámka dr. Lipták)



Evidované v účtovnom denníku pod číslom DF09032043 sa týka konferencie SSVPL Bojnice 15,-17.10.
a to napríklad poplatok za ubytovanie, technické zabezpečenie atď. Doporučujem mať materiál 
kalkulácie nákladov na konferenciu, aby bolo zrejmé, ktoré náklady sú hradené združením a aká časť 
finančných prostriedkov bude hradená účastníkmi konferencie. Tak, aby bolo preukázané, že 
spoločnosť jej usporiadaním nevykonáva podnikateľskú činnosť, ktorej príjmy podliehajú zdanením 
daňou z príjmov. Tento rozpočet slúži aj pre účely kontroly aj ďalších fa a ich obsahu. K tejto kontrole
takéto materiály neboli dodané.

Fa s VS 00197, odberateľ Dunajská brána s.r.o., ubytovanie v hoteli DanubiaGate, Bratislava, 25.
10. 2009 v celkovej výške 114 €, netuším kto tam bol ubytovaný, prečo tam bol ubytovaný, kto ho sem
pozval, žiadny doklad o tom, pre koho to bolo objednané a zaplatené. Je v tom aj bufet a raňajky.

Fa s VS 4C/2009 Vladimír Benko za fotopráce a archivácie na DVD za sumu 775 €, 
doporučujem doložiť alebo mať k dispozícii výsledky fotoprác. Účtované za 3 dni pobytu pána 
na konferencii, za čo vychádza jednotková cena za hodinu 700 Sk, pričom by musel pracovať 11,5 hod
denne. By musel fotiť. V roku 2008 to bolo mimochodom ešte viac.

Fa s VS: 09320012 od Compek Medical Service na dodávku EKG vrátane príslušenstva 
v hodnote 3 333 €. Nikdy to nebolo schválené výborom, aby sa mohlo toto zariadenie zakúpiť, ale pán
Dr. Pekarovič napriek tomu túto objednávku podpísal. Nesprávne bolo účtovanie, nakoľko na tento 
účet sa účtuje na základe darovacej zmluvy. Doporučujem predložiť darovaciu zmluvu pre 
Dr. Varšaníkovú, ktorá si len na základe listu 26. 11. prístroj prevzala. Čiže sme ho ani nepredali ani
nedarovali. Len nám vyletel z luftu prístroj EKG.

Odberateľské fa, všeobecné nedostatky, číslovanie nie je v súlade s dátumom vystavenia. 
Fa 20090036, vystavená 17.11.2009 a Fa 20090037 vystavená 24.8.2009. V prípade fakturácie 
účastníkov konferencie, doporučujem na fa, presne špecifikovať dátum a miesto konania konferencie 
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Je to ‰tandardné ubytovanie v trojhviezdiãkovom hoteli v Bratislave. Jednalo sa o ubytova-
nie pre dr. Makaru, ktor˘ pri‰iel do Bratislavy zo Sniny aby rokoval za SSVPL s poisÈovÀou
Dôvera a Apollo spolu so mnou o detailoch vzÈahov vypl˘vajúcich zo zlúãenia t˘chto 
poisÈovní (poznámka dr. Lipták)

Pán Benko si úãtuje prácu podºa ‰tandardn˘ch cenov˘ch relácií platn˘ch pre fotopráce.
Nech si dá dr. Nedelková zistiÈ ako sú platení fotografi. V˘sledky sú zverejnené na na‰ej web
stránke a taktieÏ boli distribuované ãlenom na CD nosiãi z konferencií. Ak má s t˘mto 
dr. Nedelková nejak˘ problém tak nech to bliÏ‰ie ‰pecifikuje. Ja osobne som s prácou pána
Benka veºmi spokojn˘. (poznámka dr. Lipták)

- isto je toto komentár dr. Nedelkovej a nie závery auditu. K tejto veci by som uviedol, Ïe na
úãte spoloãnosti sa 28.12.2009 objavila suma 3333 € ako podpora WHO projektu Svetov˘
deÀ srdca. V programe XXX. konferencie je uvedené, Ïe v rámci vyhodnotenia Svetového
dÀa srdca sa vylosuje v˘herca EKG s príslu‰enstvom v hodnote 3333 €, ktoré bude 
zakúpené z prostriedkov poskytnut˘ch WHO. Prostriedky poskytnuté mi WHO som v tejto
sume previedol na úãet spoloãnosti aÏ 28.12.2009, me‰kal som viac ako jeden mesiac, je 
to moja chyba. Je to ale nejaká závaÏná chyba? Do‰lo t˘mto postupom k ekonomickému
po‰kodeniu SSVPL?

(poznámka dr. Lipták)



a zároveň prípadný názov. V prípade sponzorov zúčastnených na konferenciách poriadaných 
SSLPLSLS, doporučujem ak požadujete peniaze vopred, vystavovať zálohové fa prípadne peniaze 
prijaté na základe sponzorských zmlúv, účtovať na účet 324. Prijaté zálohy a po ukončení konferencie
vystavovať fa za poskytnuté služby v zmysle zmlúv ak sú podpísané. Žiadne podpísané neboli. 
Nie je možné vystavovať fa k službám pred ich dodaním. Je tu vypísaných niekoľko fa, ktorých sa to 
týka. Na všetkých chýbajú podpisy zodpovednej osoby za zaúčtovanie. 

Pokladničné doklady príjmové od čísla 5001-7, výdavkové od V0001-9, všeobecné 
nedostatky. Na pokladničných dokladoch chýba podpis zodpovednej osoby za zaúčtovanie. 
V0002 zo dňa 15.9.2009 za dopravu osôb na letisko Schwechat, 240 €, nedoložený súpis osôb ani 
účastníkov dopravy. 
V0003 z dňa 14.10.2009 nákup Tesco Bratislava, vysvetliť nákup rozličného tovaru. 
V0006, 4.11.2009 za dopravu tanečnej skupiny za 300 €, vysvetliť účel a spojenie s činnosťou združenia. 
V0007, 4.11.2009 detto za dopravu osôb vo výške 240 €, vysvetliť účel a súvislosť s činnosťou združenia.
V0009 17.12. vrátenie časti pôžičky Dr. Liptákovi, nedoložená zmluva o pôžičke. V roku 2008 niekoľko
pôžičiek, 2009 taktiež a vôbec žiadna zmluva. Ostatné doklady, cestovné všeobecne na viacerých 
chýbajú podpisy osoby zodpovednej za schválenie, vyúčtovania a osoby vyslanej na služobnú cestu,
osoby zodpovednej za zaúčtovanie a spôsob výpočtu preplácaných nákladov na dopravu, konkrétne
Dr. Pekarovič.

Kontrola zostatkov účtov v hlavnej knihe k 31.12.2009 a vykonanej inventarizácie. Doložiť
príkaz osoby zodpovednej za účtovníctvo občianskeho združenia na vykonanie inventarizácie majetku 
a záväzkov k 13.12.2009. A súčasne harmonogram prác a osoby tvoriace inventarizačnú komisiu.
Inventarizácia nebola vykonaná v súlade s paragrafom 29 a 30 zákona o účtovníctve, nebola vykonaná
žiadna inventarizácia. Na účet 112 sklad materiálu je evidovaný notebook, tlačiareň s Microsoft Office,
ktorý sa v účtovnej jednotke používa v súvislosti s jej činnosťou, takže nie je správne vykazovaný ako
zásoba a mal byť účtovaný ako dlhodobo hmotný majetok a mal sa odpísať podľa odpisového plánu.
Pokladňa má byť 4x do roka inventarizovaná, nebola ani raz. Pohľadávky, nebolo predložené zaslanie
konfirmačných listov odberateľom tzv. Odsúhlasenie skutočného stavu pohľadávky odberateľmi. 

Ešte z roku 2007 vykazuje saldokonto záväzok 491 € voči Medinex s.r.o. Ako preplatok vysta-
venej fa z 11. 10. 2007. Potrebné overiť u tejto spoločnosti, či sme alebo nie sme dlžní.

Evidovaný záväzok z roku 2006 na dodávateľa Novozdrav, 2655 €, 22.4.2006 zaplatené 995 €
a zaúčtovaný preddavok na fa 1659 €, ale nikde nezaevidovaný. 
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Toto sú v‰etko iba kozmetické chybiãky, úãtovník môÏe doloÏiÈ poÏadované údaje.
(poznámka dr. Lipták)

MoÏno bez problémov overiÈ, s touto firmou dlhodobo dobre spolupracujeme.
(poznámka dr. Lipták)

Tento záväzok rie‰il e‰te dr. Herda, boli tam problémy vzhºadom k psychickému ochoreniu
majiteºa firmy, ale dr. Herda vie doloÏiÈ, Ïe tento záväzok bol vyrovnan˘. Ja som sa s ním 
v úãtovníctve nikdy nestretol takÏe sa k nemu neviem vyjadriÈ. 

(poznámka dr. Lipták)



Na účte 325100 vykázaná platba na Ratiofarm Slovensko, 13.10.2006, 331 €, konferencia
Bojnice, prečo nebol záväzok zaúčtovaný, resp. Prečo je evidovaný aj u tejto účtovnej jednotky. 3781
pohľadávky voči sponzorom vykazujú nesprávny záväzok vo výške 400 €, preverením zistené, že ide o
sponzorský príspevok od Servier Slovensko z 20.5.2009 3400 €, nesprávne zaúčtovaný vo výške 3000
€ a máme tam daňový únik, treba podať opravné daňové priznanie. Objednávka p. Liptáka 2000 € od
tejto spoločnosti, spoločnosť odpísala, že príspevok schvaľuje vo výške 3000 € a poslali na účet 3400
€ z neznámych dôvodov a zaúčtovaných len 3000 €, 400 € visí v lufte. Neviem kde sú.

379100 účet, záväzky z titulu nevyplatených cestovných nákladov Dr. Pekaroviča z 24.10.2008
a Dr. Marka z 30.11.2007. Jednoznačne tu je porušený zákon o cestovných náhradách, pretože 
im vôbec neboli vyplatené náhrady, napriek tomu, že v účtovníctve sú vedené ako záväzok voči našej
spoločnosti. 

Účet 37900 záväzok voči Dr. Liptákovi, pôžičky, chýba zmluva o pôžičke, navrhujem nutnosť
preveriť potrebu pôžičky od Dr. Liptáka v nadväznosti na platné stanovy, kde v časti 12-hospodárenie,
sú pomenované príjmy občianskeho združenia a ich možnosti použitia.
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Ak firma Servier dala viac peÀazí ako mala tak asi nám chcela e‰te viac pomôcÈ, neviem, 
ãi to svedãí o mojom poru‰ení stanov. Je potrebné sa skontaktovaÈ s firmou Servier a daÈ
úãtovníctvo do súladu so skutoãn˘mi finanãn˘mi tokmi. Ak bude potrebné opravné daÀové
priznanie nie je problém ho podaÈ, úãtovníãka to vie jednoducho urobiÈ, nie sú s t˘m 
spojené Ïiadne poplatky takÏe v tom nevidím Ïiadny problém 
Skontaktoval som sa s firmou Servier. DoloÏil som kópiu sponzorskej zmluvy z úãtovníctva
firmy na sumu 3400,00€ . To dokazuje, Ïe pri vedení úãtovnej dokumentácie do‰lo iba 
k malému omylu a nikto nemal v úmysle spôsobiÈ daÀov˘ únik tak ako to tvrdí neomylná 
dr. Nedelková.

(poznámka dr. Lipták)

K tomuto uvediem, Ïe dr. Nedelková, alebo audit, na‰li z obdobia 4 rokov dva cestovné 
príkazy, ktoré zostali nepreplatené, pravdepodobne zostali niekde zaloÏené v mnoÏstve 
papierov. Je fakt, Ïe za ‰tyri roky ãinnosti v˘boru existujú iba tieto dva CP ako nezaplatená,
stratená pohºadávka. Samozrejme niã nebráni v˘boru aby sa t˘mito záväzkami voãi 
menovan˘m vo v˘‰kach cca 20 € (na základe uznesenia v˘boru, SSVPL hradí cestovné 
náhrady iba do v˘‰ky ceny spotrebovan˘ch pohonn˘ch hmôt) zaoberal a tieto pohºadávky
voãi menovan˘m sa vyrovnali.

(poznámka dr. Lipták)

V‰etky finanãné obnosy, ktoré som zapoÏiãal SSVPL sú jasne zdokladované vo v˘pisoch 
z úãtu SSVPL SLS. Je jasne vidieÈ koºko som poÏiãal, ak˘ bol stav úãtu keì som poÏiãal, aké
platby boli následne realizované s pouÏitím poÏiãan˘ch finanãn˘ch prostriedkov a kedy som
si peniaze vrátil na svoj úãet. Je zrejmé kto podstupoval riziko a mal finanãnú stratu pri 
t˘chto bezúroãn˘ch pôÏiãkách v prospech spoloãnosti. Rozhodol som sa niesÈ toto riziko
preto aby som zabezpeãil bezproblémov˘ priebeh plnenia jednotliv˘ch úloh spoloãnosti 
tak ako ich schválil v˘bor na schôdzach v˘boru. V mojom postupe nevidím Ïiadnu moÏnosÈ
mi dokazovaÈ, Ïe som sa t˘mto dopustil závaÏného poru‰enia stanov, ktor˘m je moÏné
zdôvodniÈ moje vylúãenie zo spoloãnosti. Ak je v súvislosti s mojím postupom potrebné 
doplniÈ nejaké administratívne náleÏitosti, tak nie je problém aby ich úãtovníãka 
na profesionálnej úrovni spracovala a doplnila       (poznámka dr. Lipták)



Záver auditorky:
Na základe vyššie pomenovaných nedostatkov doporučujem účtovnej jednotke, aby si vypracovala in-
terné účtovné predpisy a jasné pravidlá hospodárenia a stanovenia osôb zodpovedných za účtovné o-
perácie. 

Ing. Smejkalová, audítor pod značkou CA 744. 

Marko (výkrik): Cítim sa už 4 roky podvádzaný. Prvýkrát toto počujem. 

Nedelková: Porovnanie konferencie v Bojniciach, čo sa týka nájomného... káva a minerálka, ktorá sa
rozlievala stála našu spoločnosť 94 500 Sk v roku 2008 a v roku 2009 99 000 Sk. 

Záver dr. Nedelkovej: 
Toto sú dôvody o ktor˘ch si ja ako ãlen spoloãnosti myslím, Ïe sa jednoznaãne jednalo 
o nehospodárne nakladanie s finanãn˘mi prostriedkami, hrubé poru‰enie SLS a na‰ich 
stanov.

Zvukový záznam pokračuje:

Nedelková: Za druhé najhrub‰ie poru‰enie stanov povaÏujem, Ïe dÀa 6.3. bol zaviazan˘ Dr. Lipták
nekonaÈ ìalej ako konateº spoloãnosti, 8.3. preplatil spoloãnosti FarmiProfi v hodnote 3471 €.
Absolútne hrubo poru‰il stanovy, poru‰il uznesenie v˘boru.
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Marko pomáhal Nedelkovej s prípravou a vedením tejto schôdze. Dá sa predpokladaÈ, Ïe 
je vzhºadomk svojej horlivosti aÏ veºmi dobre informovan˘. Jeho teatrálne vystúpenie to iba
potvrdzuje

(poznámka dr. Lipták)

Neviem kam dr. Nedelková mieri s tou kávou. Na konferencii v roku 2008 bolo 500 úãastní-
kov, na konferencii v roku 2009 bolo cca 620 úãastníkov. âi pijú doktori veºa alebo málo 
kávy to ja neviem posúdiÈ ale mne sa zdá, Ïe v roku 2009 keìÏe nás bolo viac sme celkovo
v prepoãte na hlavu vypili menej kávy. Ak by sme pili kávu tak ako v roku 2008 tak pri 620 
úãastníkoch ão je nárast o 24% by mala byÈ cena 117 180 Sk ale minuli sme iba 99 000 ako
uvádza dr. Nedelková.
TakÏe pre dr. Nedelkovú je zle aj keì u‰etríme? TakÏe toto s tou kávou by som Ïiadal od 
dr. Nedelkovej vysvetliÈ! 

(poznámka dr. Lipták)
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Dr. Lipták, vysvetlenie pre dr.Nedelkovú: 
Pokyn na preplatenie uvedených faktúr som dal 5. 3. 2010 a zadanie bankových príkazov 
do bankového systému bolo uskutočnené 6. 3. 2010. To preukazuje priložený printscreen 
z bankového systému zobrazujúci operácie na účte SSVPL SLS. 

Pre dokreslenie situácie uvediem ešte o preplatenie akých faktúr pre Farmi-Profi sa jednalo:
FA 10018 suma 456,96 € - Nálepky na dvere cievny projekt
FA10014 suma 143,99 € - Prvé pozvánky pre farmaceutické firmy 

- XXXI konferencia BB
FA10013 suma 602,54 € - Distribúcia certifikátov XXX. konferencia
FA10017 suma 719,95 € - Nálepka novinka v očkovaní dospelých DiTe
FA10024 suma 1547,60 € - Dni zdravých žíl – leták a jeho distribúcia

Všetky faktúry, ktoré som dal preplatiť sú plne legitímne a dal som ich preplatiť v dobe kedy
som bol prezidentom spoločnosti. Výhrady dr. Nedelkovej v tejto veci preto považujem, 
povedané jej slovami, za absolútne bezpredmetné.

Kompletný materiál s funkčnými interaktívnymi preklikmi na všetky ma-

teriály a zápisnice zmienené v texte som rozposlal emailovou poštou a

je dostupný na stránke 

www.vpl.sk

Peter Lipták na záver:

Uvedená interpretácia auditu dr. Nedelkovou ju usvedãuje okrem iného aj z toho, 

Ïe celé 4 roky Ïila mimo diania v spoloãnosti a preto mnoh˘m aktivitám a ich 

financovaniu jednoducho nerozumie. Dr. Nedelková nemá záujem o vysvetlenie. 

Jej cieºom je zmanipulovaÈ voºby. PouÏíva neférové metódy. Vyluãuje zo 

spoloãnosti potencionálnych protivníkov na základe svojich kon‰trukcií. Väã‰ina

ãlenov v˘boru funguje iba ako Nedelkovej ‰tatisti. Dúfajú, Ïe sa im toto prepeãie 

a budú opäÈ zvolení do v˘boru SSVPL SLS. Je na ãlenskej základni aby 

napravila tento neprijateºn˘ stav.



V rámci pripomienok k doplneniu predloženého programu Dr. Vasiľová navrhla, aby prvým
bodom programu boli personálne otázky.
---

4. Dr. Vasiľová požiadala Dr. Liptáka o vysvetlenie k pochybeniam, ktorých sa počas pôsobenia 
vo funkcii štatutárneho zástupcu SSVPL SLS dopustil za obdobie rokov 2006-2010. 

Ku konkrétnym dotazom a pripomienkam členov výboru odpovedal Dr. Lipták, ale uviedol, 
že nedostal dostatočný priestor na vysvetlenie svojho konania. Dr. Vasiľová prítomných upozornila na
email, ktorý zaslala členom výboru SSVPL ako reakciu na správanie Dr. Liptáka po jeho odvolaní 
z funkcie prezidenta SSVPL SLS. 

V zaslanom emaile viceprezidentka Dr. Vasiľová navrhla vylúčenie MUDr. Petra Liptáka 
zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS členskou schôdzou SSVPL
30.4.2010 na Táloch. Prítomní členovia výboru upozornili Dr. Vasiľovú, že v súlade so stanovami SSVPL
SLS a v súlade s predloženou právnou analýzou môžu o vylúčení člena odbornej spoločnosti rozhodo-
vať hlasovaním výlučne členovia výboru SSVPL SLS. Dr. Nedelková dala hlasovať o tom, či bude výbor
hlasovať o vylúčení Dr. Liptáka zo SSVPL SLS...

9 Výbor sa na návrh Dr. Vasiľovej zaoberal zrušením členstva Dr. Liptáka v SSVPL SLS, čiže 
vylúčením Dr. Petra Liptáka zo SSVPL SLS. Vznikla siahodlhá diskusia, v rámci ktorej bol Dr. Lipták 
požiadaný, aby uviedol vysvetlenia k predloženým bodom porušenia stanov SSVPL SLS, ktorých sa 
dopustil v súvislosti s hospodárením s prostriedkami SSVPL, ako aj v súvislosti s inými činnosťami 
z pozície štatutárneho zástupcu a konateľa SSVPL SLS. Dr. Peter Lipták sa k niektorým bodom 
vyjadril, avšak neuviedol presvedčivé argumenty, ktoré by vyvrátili skutočnosť, že došlo k hrubému 
porušeniu stanov odbornej spoločnosti.
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Škandalózna zápisnica MUDr. Petra Marka z rokovania výboru SSVPL SLS
17. 4. 2010

âasti zo zápisnice s uvedením „Stanovísk“ dr. Liptáka, ktoré nemohli odznieÈ na schôdzi
v˘boru pre jeho nezáujem sú uvedené v rámãekoch.

Dr. Vasiºová poÏiadala o vysvetlenie k pochybeniam, ale nedefinovala a ani v˘bor ne‰peci-
fikoval Ïiadne pochybenia. Dr. Vasiºová ma vyzvala aby som sám uviedol svoje pochybe-
nia a potom následne aby som ich vysvetlil. Ja som navrhol, Ïe najprv nech v˘bor uvedie
konkrétne pochybenie a ja sa aÏ potom k tomu môÏem vyjadriÈ.

Dr. Vasilová uviedla, že tento email zaslala všetkým členom výboru. Ja som však tento email
nedostal tak ako som nedostával žiadnu pravidelnú emailovú komunikáciu členov výboru 
od kedy sa stala prezidentkou dr. Nedelková. Takže dr. Vasiľovú som tu pristihol pri klamstve.
Dr. Varga v tomto momente požiadal dr. Vasiľovú aby preukázala, hneď teraz na mieste, že 
aj mne poslala ten email, keďže na schôdzi mala počítač a bolo k dispozícii internetové 
pripojenie ale dr. Vasiľová to odmietla urobiť.



...

Výbor Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, podľa ustanovenia článku VI. bod 3 písm. d) a článku VI. bod 4 Stanov Slovenskej
spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti navrhuje zru-
šenie členstva a vylúčenie člena z občianskeho združenia Slovenskej spoločnosti všeobecného
praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS), a to pána MUDr. Petra
Liptáka, ambulancia VLD, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, z dôvodu niekoľkonásobného 
osobitne vážneho porušenia stanov SSVPL SLS.

Výbor Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej 
spoločnosti pristúpil na vylúčenie pána MUDr. Petra Liptáka, ambulancia VLD, Námestie SNP 10,
814 66 Bratislava z občianskeho združenia SSVPL SLS pre tieto osobitne vážne porušenia stanov
SSVPL SLS zo strany člena navrhnutého na vylúčenie, pričom výbor SSVPL SLS vidí v každom 
z nasledovne uvedených dôvodov samostatné a osobitne vážne porušenie stanov SSVPL SLS:

a) MUDr. Peter Lipták dňa 15.2.2010 vystavil v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktické-
ho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „SSVPL SLS“) objednávku na zabezpečenie
leteniek a ubytovania na zahraničné cesty členov SSVPL SLS na nasledovnú zahraničnú cestu:
Viedeň – Cancun –Viedeň, v období 14.5. - 23.5.2010 na mená Peter Pekarovič a Peter Lipták a pre
týchto účastníkov požiadal o zabezpečenie aj ubytovania v hoteli Fiesta Americana Grand Coral
Beach v lokalite Kankún (Cancun) v Mexiku, ktorá zahraničná cesta bola následne občianskemu
združeniu SSVPL SLS aj vyfakturovaná dodávateľom firmou Medinex, s.r.o. faktúrou číslo 10711 na
sumu 3.020,- € za letenky pre dve osoby, spiatočný let Viedeň – Cancun, a faktúrou číslo 10713 na
sumu 1.859,- € za ubytovanie na konferencii v Mexiku (ubytovanie Fiesta Americana Grand Coral
Beach) pre dve osoby v termíne 14.5. - 23.5.2010, napriek tomu, že konferencia WONCA World 
v Mexiku sa koná len v termíne od 19.5.2010 do 23.5.2010, čím v rozpore s poslednou vetou Stanov
a so znením čl. X. bod 2. Poslednej vety Stanov (Právne úkony, ktorých hodnota presahuje
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V˘bor SSVPL SLS pristúpil k hlasovaniu o mojom vylúãení napriek tomu, Ïe ãlenovia 
v˘boru sa ani neoboznámili s v˘sledkami auditu a neoboznámili sa ani so skutoãnosÈami
uveden˘mi niÏ‰ie v zápisnici ako zoznam osobitne závaÏn˘ch poru‰ení stanov.
SkutoãnosÈ, Ïe body uvedené niÏ‰ie neboli na schôdzi vôbec prerokovávané a teda sa 
k nim ani nevyjadrili ãlenovia v˘boru a uÏ vôbec nemala moÏnosÈ vyluãovaná osoba sa 
k nim vyjadriÈ, dokladuje audionahrávka z predmetnej schôdze. O t˘chto bodoch som 
sa prv˘krát dozvedel aÏ zo zápisnice dr. Marka z tejto schôdze, ktorá ma vylúãila zo SSVPL
SLS. 
Tak˘to postup v˘boru je neprípustn˘ a je obzvlá‰È závaÏn˘m poru‰ením stanov, nakoºko 
z priebehu schôdze vypl˘va, Ïe ãlenovia moje práva poru‰ili dopredu dohodnut˘m 
zinscenovan˘m spôsobom.

Tu je treba veľmi jasne povedať, že siahodlhá diskusia vznikla medzi členmi výboru 
a pozvanými hosťami, ktorí dostali veľký priestor aby deklaratívnym spôsobom odsudzovali
konanie dr. Liptáka. Dr. Lipták po prečítaní auditu nedostal vôbec žiadny priestor 
na vysvetlenie. A až po odsudzujúcich vyjadreniach účastníkov(okrem dr. Pekaroviča, ktorý
sa odmietol vyjadriť kým nedostane priestor na vyjadrenie dr. Lipták a dr. Herdu, ktorý 
zhodnotil dr. Liptáka pozitívne) som mal možnosť krátkeho vyjadrenia tesne pred obedom. 
Dr. Nedelková pôvodne navrhla aby sa dr. Lipták mal možnosť vyjadriť až po obede, nakoľko
je už všetko jasné.



1659,69 € (pôvodne 50.000,- Sk) je Prezident oprávnený vykonávať iba spoločne s vedeckým
sekretárom alebo s povereným viceprezidentom vykonal, porušujúc Stanovy SSVPL SLS oso-
bitne vážnym spôsobom, právny úkon (vyššie definovaná objednávka zabezpečenia leteniek 
a ubytovania) presahujúci hodnotu 1659,69 € (pôvodne 50.000,- Sk). Kópia objednávky, ktorú 
obdržala MUDr. Nedelková, prezidentka SSVPL od Mgr. Magáta, konateľa firmy Medinex, 
obsahovala iba podpis Dr. Liptáka. Identická objednávka, ktorú v rámci preberania agendy 
spoločnosti obdržala Dr. Nedelková priamo od Dr. Liptáka, už síce obsahovala podpis Dr. Pekaroviča,
avšak ten objednávku evidentne podpísal až neskôr, pretože verzia originálu zaslaná Mgr. Magátovi,
podpis Dr. Pekaroviča neobsahovala. 

b) MUDr. Peter Lipták dňa 15.2.2010 vystavil v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického
lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „SSVPL SLS“) objednávku na zabezpečenie 
leteniek a ubytovania na zahraničné cesty členov SSVPL SLS na nasledovnú zahraničnú cestu:
Viedeň - Cancun -Viedeň, v období 14.5. - 23.5.2010 na mená Peter Pekarovič a Peter Lipták a pre
týchto účastníkov požiadal o zabezpečenie aj ubytovania v hoteli Fiesta Americana Grand Coral
Beach v lokalite Kankún (Cancun) v Mexiku, ktorá zahraničná cesta bola následne občianskemu
združeniu SSVPL SLS aj vyfakturovaná dodávateľom Medinex, s.r.o. faktúrou číslo 10711 na sumu
3.020,- € za letenky pre dve osoby, spiatočný let Viedeň – Cancun, a faktúrou číslo 10713 na sumu
1.859,- € za ubytovanie na konferencii v Mexiku (ubytovanie Fiesta Americana Grand Coral Beach)
pre dve osoby v termíne 14.5. - 23.5.2010, napriek tomu, že konferencia WONCA v Mexiku sa koná
len v termíne od 19.5.2010 do 23.5.2010, bez toho, aby žiadal v súlade so znením čl. V. bodu 4.
Stanov SSVPL SLS, o finančný príspevok na náklady spojené s účasťou na odborných podujatiach
(konkrétne na konferencii WONCA v Kankúne, v Mexiku), o výške ktorého rozhoduje podľa stanov
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K tomuto naivn˘mi ãlenmi v˘boru vykon‰truovanému bodu môÏem uviesÈ, Ïe V˘bor 
na svojej schôdzi 23. 1. 2010 schválil úãasÈ dr. Liptáka a dr. Pekaroviãa na konferencii 
v Cancúne. Táto zápisnica je právoplatná. Je overená dr. Lipãákom, dr. Pekaroviãom, 
dr. Herdom a dr. Liptákom. K overeniu tejto zápisnice boli preukázateºn˘m spôsobom 
vyzvaní aj dr. Herbáãek, Dr. Rutkovsk˘ a dr. Szalai. Ani títo ãlenovia neodpovedali záporne. 
Ďalej sa tu pokúsim vyviesť z omylu tých členov výboru, ktorí si myslia, že faktúry 
alebo prípadne aj objednávky a iné dokumenty súvisiace s vykonávaním právnych 
úkonov nad 50 000 musia byť podpísané povereným viceprezidentom. Nie je to potreb-
né keďže v stanovách formulácia vyžadujúca podpis nie je nikde uvedená.
To Ïe som pri zabezpeãovaní leteniek konal spoloãne s poveren˘m viceprezidentom je
zrejmé z toho, Ïe sme si zabezpeãovali letenky do Cancúnu a ubytovanie poãas konania
v˘borov Wonky a konferencie spoloãne. MyslieÈ si, Ïe takúto nároãnú sluÏobnú cestu som
zabezpeãoval inak ako spoloãn˘m konaním s dr. Pekaroviãom druh˘m úcastníkom tejto
cesty je detinské. MôÏem uviesÈ, Ïe dokonca dr. Pekaroviã bol v tejto veci aktívnej‰í a ako
viceprezident pre zahraniãie do ktorého agendy vlastne aj patrí táto zahraniãná cesta 
konal v tejto veci aktívnej‰ie ako ja sám. Je jazykovo a kore‰pondenãne lep‰ie vybaven˘
ako ja a zásluhou jeho konania sa nám podarilo bezproblémovo v‰etko zabezpeãiÈ 
a dohodnúÈ v‰etky detaily vo Wonke a aj na mexickej strane. Je zrejmé, Ïe poveren˘ 
viceprezident, dr. Pekaroviã môÏe tieto skutoãnosti kedykoºvek dosvedãiÈ. âo sa t˘ka 
námietky, Ïe na objednávke zaloÏenej v dokumentácii je jeho podpis a na objednávke 
doruãenej pánovi Magátovi z Medinexu tento podpis ch˘ba, si dovolím vyjadriÈ názor, 
Ïe pán Magát pre to aby bola objednávka na‰ej spoloãnosti povaÏovaná za právoplatnú
podpis dr. Pekaroviãa na nej maÈ nepotrebuje.



SSVPL SLS výbor SSVPL SLS so zreteľom na aktuálne finančné možnosti SSVPL SLS a mieru 
zapájania sa člena do činnosti SSVPL SLS, čím osobitne vážnym spôsobom porušil Stanovy
SSVPL SLS

c) MUDr. Peter Lipták po tom, ako bol dňa 6. 3. 2010 výborom SSVPL SLS odvolaný z funkcie 
prezidenta SSVPL SLS, a zaniklo takto jeho oprávnenie konať v mene Slovenskej spoločnosti 
všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (zároveň bol uznesením 
Výboru SSVPL SLS zaviazaný nevystupovať a nekonať ďalej ako štatutárny zástupca SSVPL SLS),
dňa 8. 3. 2010 dal príkaz na úhradu piatich faktúr v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného 
praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, v celkovej hodnote 3 471,04 €, z účtu 
SSVPL SLS, čím bez oprávnenia konal v mene SSVPL SLS a nakladal s finančnými prostriedkami 
občianskeho združenia SSVPL SLS, čím porušil čl. V. bod 1. stanov SSVPL SLS, podľa ktorého 
členovia SSVPL SLS majú povinnosť dodržiavať stanovy SSVPL SLS, a článok X. bod 2. druhá veta
Stanov SSVPL SLS, podľa ktorého zastupuje SSVPL SLS navonok a koná v jej mene Prezident, 
ktorým v tom čase MUDr. Peter Lipták nebol (čo mu bolo známe) a tým osobitne vážnym 
spôsobom porušil stanovy SSVPL SLS.

d) MUDr. Peter Lipták ako štatutárny zástupca nakladal s prostriedkami SSVPL SLS nehospodárne 
v zmysle vykonanej kontroly vynaložených prostriedkov z účtu spoločnosti za obdobie rokov 
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Toto je ìal‰í bezobsaÏn˘ bod svedãiaci o nekompetentnosti v˘boru SSVPL SLS. Ako 
uÏ som uviedol úãasÈ vrcholov˘ch predstaviteºov spoloãnosti SSVPL SLS v Cancúne na
konferencii Wonca schválil v˘bor spoloãnosti. KeìÏe sme boli pozvaní aj na v˘bor
Európskej Wonky, ktor˘ sa koná 15.5. a následne aj na v˘bor svetovej Wonky, ktor˘ sa 
koná 16., 17. a 18. 5. 2010 a potom nasleduje vlastná konferencia 19. - 23. 5., tak pre 
na‰u cestu sme logicky naplánovali prílet do Cancúnu 14. 5. veãer a odlet z Cancúnu 
24. 5. ráno. Záujem ãlenov v˘boru osobitne o túto cestu ma prekvapuje aj preto, pretoÏe
kompletné financovanie tejto cesty sme si s dr. Pekaro-viãom zabezpeãili sponzorsky. Na
schôdzi v˘boru 23. 1. 2010 bol spolu s plánom zahraniãn˘ch ciest schválen˘ aj rozpoãet,
kde je v úvode v˘slovne uvedené, Ïe: 

„ÚãasÈ na zahraniãn˘ch kongresoch sa realizuje z prostriedkov sponzorov. 
V prípade, Ïe sa nepodarí zabezpeãiÈ sponzorov nie je moÏné realizovaÈ 
plánovanú úãasÈ na zahraniãn˘ch konferenciách.“

TakÏe my sme urobili to, Ïe sme si zabezpeãili sponzorské peniaze. Finanãné problémy 
zaãali aÏ potom, ako v˘bor po mojom odvolaní z funkcie túto cestu spochybnil a zaãal 
s procesom jej stornovania. Sponzor odmietol prispieÈ SSVPL na to aby sa zaplatili 
storno poplatky v tej istej v˘‰ke ako by sa zaplatilo za na‰u uskutoãnenú cestu. V˘bor pod
nov˘m vedením nebol ochotn˘ potvrdiÈ na‰u uÏ schválenú cestu do Cancúnu na ktorú uÏ
boli zakúpené letenky a ubytovanie sprostredkovateºskou firmou, preto zostalo finanãné
bremeno povinnosti zaplatenia storno poplatkov na SSVPL. KeìÏe cítim aj naìalej veºkú
zodpovednosÈ za fungovanie spoloãnosti tak som sa usiloval od tohto bremena SSVPL
oslobodiÈ. Podarilo sa a firme Medinex uÏ uhrádzam tento záväzok SSVPL in˘m 
spôsobom z t˘ch ist˘ch sponzorsk˘ch zdrojov.

Vysvetlené v komentári k Auditu



2008-2009-2010. Zároveň, v dôsledku nezabezpečenia riadneho vedenia účtovníctva v uvedenom
období, došlo za rok 2009 podľa záveru nezávislej audítorky ku kráteniu príjmov občianskeho zdru-
ženia v sume 400,-EUR. Evidencia a účtovníctvo SSVPL, ktoré bolo zabezpečované štatutárnym zá-
stupcom MUDr. Petrom Liptákom, vykazuje podľa nezávislej audítorskej kontroly veľké množstvo o-
pakovaných nedostatkov, čím odvolaný štatutárny zástupca vystavil SSVPL riziku finančných sank-
cií zo strany daňového úradu. SSVPL SLS bude takto nútená podať opravné daňové priznanie s rizi-
kom znášania pokút.Plnú hmotnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu nesie MUDr. Peter Lipták
osobne a pri uvedených zistených nedostatkoch hrubo porušil stanovy SSVPL SLS aj hospodársky
poriadok SLS.

e) Zahraničné cesty v roku 2008.
Mená viacerých účastníkov zahraničných ciest, uskutočnených v roku 2008, neboli predložené 
výboru na schválenie. O účasti viacerých lekárov na zahraničných kongresoch rozhodol Dr. Lipták
sám, čím prekročil právomoci dané Stanovami SSVPL SLS. Pri niektorých uskutočnených cestách
doteraz nie je jasné, kto sa ich zúčastnil, pretože mená cestujúcich nie sú uvedené ani v objednáv-
ke zahraničnej cesty, ani v účtovných dokladoch o zaplatení leteniek a ani v účtovných dokladoch 
o zaplatení ubytovania. 

1) 11. 3. 2008 – Ljubljana – 4 ks letenky – a ubytovanie v cene 116 956,- Sk
Nie je jasné kto boli účastníci cesty, ani či boli odsúhlasení výborom, alebo rozhodol o nich
Dr. Lipták sám.

2) 26. 3. 2008 – Lisabon - 2 ks letenky v cene 27 800,- Sk - z dokladov nie je jasné kto ce-
stoval 

3) 2.6.2008 - Istanbul – 8 leteniek a ubytovanie v cene 320 845,- Sk
Z právnych dokladov (objednávka, faktúry, etc.) nevyplýva kto tam bol. Mená získané iba na
základe toho, čo si spomenula Dr. Jurgová, okrem jedného účastníka, ktorého meno si ne-
spomína. Prednášali: Jurgová, Chudá, Vaverková a Bendová (aktívna účasť – odsúhlasená
výborom), Lipták, Makara, Pekarovič a XY – neznámy mladý lekár - (všetci štyria pasívna ú-
časť). Posledných troch dodatočne doplnil Dr. Lipták sám, bez predloženia mien výboru. 

4) 12. 8. 2008 – Southampton UK, 3 osoby 47 700,- Sk (podľa toho, čo si spomenula Dr.
Jurgová tam cestovali Dr. Lipták a Pekarovič, o tretej osobe nevie) – v dokladoch nie sú do-
ložené mená cestujúcich, účastníkov vyberal Dr. Lipták
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Podºa mojich informácií Ïiadna kontrola, ktorá by preukázala moje nehospodárne 
vynakladanie prostriedkami v období 2008-2009 nebola realizovaná. Ak má dr. Nedelková
alebo v˘bor v˘sledky takejto kontroly k dispozícii tak potom by mal v˘sledky takejto 
kontroly predloÏiÈ. Neoficiálny audit dr. Nedelkovej nezistil Ïiadny podvod, popisuje 
formálne nedostatky. U tohto auditu je zaujímavé aj to, Ïe tento audit si ãítala iba 
dr. Nedelková. âlenovia v˘boru vrátane mÀa a ani revízna komisia dosiaº nemali moÏnosÈ
sa s t˘mto auditom oboznámiÈ. Revízna komisia uÏ v troch správach o hospodárení 
kon‰tatovala, Ïe nezistila závaÏné nedostatky v hospodárení a ìalej potvrdila, Ïe som pri
hospodárení plnil ciele a úlohy spoloãnosti tak ako mi to ukladajú stanovy spoloãnosti. 
Nie som si vedomý, že by som hrubo porušil hospodársky poriadok SLS, požiadal som
preto SLS, o zaujatie stanoviska k obvineniu, že som hrubo porušil hospodársky 
poriadok SLS.
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Rok 2008 bol z hľadiska práce výboru SSVPL kritický. V tomto roku sa uskutočnili dve 
schôdze výboru, ktoré ale pre nezáujem členov výboru neboli uznášaniaschopné. Autor tejto
zápisnice dr. Marko sa v roku 2008 nezúčastnil ani jednej výborovej schôdze. Viď prehľad 
o účasti členov výboru na výborových schôdzach a čítaj zápisnice na 

http://www.vpl.sk/sk/zapisnice_1/

Takže to, že dr. Markovi nie je jasné čo sa v spoločnosti dialo v roku 2008 je dôkaz o tom, 
že ako vedecký sekretár spoločnosti zlyhal, keďže sa nijako nezapájal do organizácie života
spoločnosti a neplnil si ani svoje základné povinnosti. Celkové vyhodnotenie jeho účasti na
schôdzach výboru SSVPL SLS ukazuje že sa ich zúčastnil v 47%. Mohol by svoju pasivitu 
dr. Marko zdôvodniť? A takisto aj svoju súčasnú prehnanú aktivitu?
Ďalej opäť uvádzam, že všetky účtovné operácie sú podchytené v účtovnej dokumentácii. 
Dr. Nedelková dala dokonca urobiť audit nezávislej auditorke, ktorá v nej nezistila žiadny 
podvod. Ak dr. Markovi nie je niečo jasné tak je potrebné sa ma na to opýtať. Rád mu 
všetko vysvetlím.
Ljubljana – ako dokladuje zápisnica zo schôdze v˘boru v Hronseku z 24. 11. 2007, tak 
na tejto schôdzi bola schválená cesta dr. Liptáka na konferenciu v Ljubljane. Na túto konfe-
renciu som bol osobne pozvaný dr. Danicou Rotar Pavlič, jednou z najbližších spolupracov-
níčok prof. Švába, prezidenta WONCA Europe, keď si vypočula moju prednášku o využití 
moderných IT technológií na rozvoj a intergáciu zdravotných systémov v EÚ v Paríži. Výbor
súčasne navrhnol dr. Nedelkovú, ktorá ale neskôr rezignovala. Spolu s dr. Pekarovičom sme
boli postavení pred problém riešiť zloženie našej delegácie do Ljubljany. Rozhodli sme sa 
zabezpečiť aktívnu účasť skupiny mladých lekárov zo sponzorských zdrojov. Celú situáciu
sme riešili improvizovane nakoľko výbor v priebehu roku 2008 nebol pre nezáujem členov 
výboru ani raz uznášaniaschopný.
Akcia v Ljubljane sa nadmieru vydarila. Dr. Kostková predniesla informácie o našom projekte
HP- testuj a lieč a ja som predniesol už zmienenú problematiku. Keďže to bola súčasne 
aj konferencia WHO a EFPC veľmi aktívne mohli všetci účastníci nadviazať kontakty 
s vrcholovými predstaviteľmi týchto organizácií. Podrobný report bol zverejnený po skončení
konferencie na stránke www.vpl.sk a od vtedy je tu dostupný na: 

http://www.vpl.sk/files/file/januar/Ljubljana1.pdf 

O detailoch tejto cesty a o jej význame som informoval výbor na prvej výborovej schôdzi 
v roku 2008 7. 6. 2008 v Hronseku ako dokladá zápisnica z tejto schôdze, ktorú si môžete
prečítať na 

http://www.vpl.sk/files/file/zapisnicecc/10_Hronsek%2027.6.2008.pdf 

Všetky tieto informácie boli vždy a sú aj naďalej verejne dostupné na stránke www.vpl.sk.
Prečo nie sú niektorí členovia výboru o týchto aktivitách detailne informovaní?

Lisabon. Cestu do Lisabonu som realizoval na pozvanie Prezidenta Portugalskej spoloã-
nosti GP Luisa Pisca. Zúčastnil som sa jej spolu s dr. Pekarovičom. Všetky náklady hradila
portugalská strana okrem leteniek. Prostriedky na letenky sme si zabezpečili sponzorsky. Na
stretnutí prezidentov, vedeckých sekretárov odborných spoločností z celej Európy, na ktorej
sa zúčastňovali aj vrcholoví predstavitelia WONCA, UEMO a EFPC sme sa cítili dobre a mali
sme možnosť na plenárnom zasadaní diskutovať o problémoch európskeho všeobecného 
lekárstva a priblížiť Slovensko kolegom z EÚ.
Svoje názory sme publikovali v Portugalskom časopise všeobecných lekárov.



f) Firme FARMI-PROFI bolo v roku 2008 zaplatených spolu 9 faktúr: 
v dobe od 13 2.2008 do 14. 10. 2008 v celkovej sume 378 965,08 Sk. 

Účel zaplatenia je vágne formulovaný, v účtovníctve nie je doložené, na čo boli prostriedky 
konkrétne minuté, výbor neodsúhlasoval značnú časť z toho, čo sa našlo v účtoch, i keď išlo o veľké
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Istanbul. O tejto konferencii bol výbor informovaný tiež na schôdzi v roku 2007 ako 
dokladuje zápisnica zo schôdze v˘boru v Hronseku z 24. 11. 2007, Delegovanie 8 zástup-
cov (MUDr. Jurgová, MUDr. Chudá, MUDr. Lipták, MUDr. Pekarovič, MUDr. Bendová, 
MUDr. Vaverková, MUDr. Zanovit) výbor schválil na svojej schôdzi 7. 6. 2008, ão potvrdzuje
zápisnica z tejto schôdze.
V Istanbule okrem toho, že sa aktívne zúčastnila dr. Jurgová a dr. Chudá prednášal 
v bohato obsadenej sekcii venujúcej sa problematike duševného zdravia lekárov aj 
dr. Pekarovič. Jeho prednáška o Aspektoch sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia
lekárov vyvolala veľkú polemiku hlavne s kolegami zo škandinávskych krajín. Ja som
mal prednášku v gastroenterologickej sekcii o projekte

HP - testuj a lieč – tu je dostupná pre záujemcov.

Ďalej som sa s kolegami Pekarovičom, Bendovou a Vaverkovou zúčastnil na stretnutí 
IT working party, kde som diskutoval aj IT projekt SSVPL. Naviazali sme kontakty 
s diabetologickou skupinou v primárnej praxi a so skupinou starostlivosti o pacientov 
s chronickými ochoreniami dýchacích ciest v primárnej praxi.
Napísať správu a článok z konferencie dostala za úlohu dr. Jurgová. Dodnes o tejto 
konferencii nič nenapísala.

Southampton. Na túto konferenciu som bol vyzvaný prezidentom Európskeho fóra primárnej
starostlivosti, prof. Janom de Maessenerom k aktívnej účasti. Zaslal som abstrakt o stave 
primárnej starostlivosti na Slovensku a na základe jeho akceptovania bola moja prednáška
zaradená po programu tejto konferencie. Podrobnosti o tejto konferencii s prednáškami sú 
uverejnené na 

http://www.futureofprimarycare.com/ 

a moju prednášku môžete študovať na 

http://www.futureofprimarycare.com/?opt=5 pozrite v session 1. 

Konferencie sa ešte zúčastnili dr. Vaverková a Ing. Korman. Niekto by mohol napadnúť účasť
Ing. Kormana v našom tíme. Musím uviesť, že na Ing. Kormana, všetci, ktorí boli na 48. kon-
ferencii ste mali možnosť ho poznať. Zabezpečil pre nás výukový počítačový autobus 
a internetové videokonferencie s prof. Fodorom z Ottawy a so štátnym tajomníkom 
dr. Klačkom. Na ďalšie konferencie nám zabezpečil svojich priateľov prof. Kida z Austrálie 
a profesora Lionisa z Kréty. Na konferenciu do Southamptonu išiel ako osvedčený mediátor
a bol nenahraditeľný pri komunikácii s vedením EFPC aj v získavaní podpory pre IT projekt
SSVPL, ktorého je spoluautorom. Všetky náklady na účasť na tejto konferencii boli uhradené
zo sponzorských príjmov, to znamená, nad rámec príjmov z členských príspevkov. 

To čo napísal dr. Marko potvrdzuje iba to, že tento vedecký sekretár počas 4 rokov sa
nezúčastňoval života spoločnosti, nikdy nebol v zahraničí, nekomunikoval tak ako by 
sa od neho očakávalo, nečíta zápisnice, nečíta internetovú stránku, a preto vie toho 
o živote spoločnosti veľmi málo.



sumy. Faktúry, ktoré by mali presahovať sumu 50 000,- Sk, (tie nemohol podpisovať Lipták sám, ale 
potreboval spolupodpis) boli cielene rozdelené na viac menších faktúr, napr. 22. 9. 2008 sú 2 faktúry:
Distribúcia materiálu I. časť - 46,5 tisíc Sk, II. časť - 38 tisíc Sk. 14.10.2008 sú 3 Faktúry: 47,5 tis, 
46,5 tis a 42,5 tis. Sk. 18.10.2008 2 Fakt.: 35,7 tis a 40,4 tis.Sk. 
Ide o Daňovým zákonom neakceptovateľné delenie faktúr.

g) Nepodpísaná faktúra nad 50 tis. Sk: 10.2008 je evidovaná faktúra č. 08551 v sume 56, 226,- Sk
ktorá nie je podpísaná Dr. Pekarovičom, pritom podľa stanov musia byť účtovné doklady nad 50 tis.
Sk podpísané dvomi. Okrem toho nie je jasné, pre koho boli peniaze minuté (ubytovanie 4 ľudia – 6
nocí ale netušíme kto???) v Bojniciach. Asi nejakí pozvaní zahraniční hostia, ale konferencia bola max
3 noci – ak pricestovali o deň skôr, inak 2 noci (konferencia 16. - 18. X. 2008 – končila o 13,00)
Prekročené stanovy - nepodpísaná faktúra nad 50 tis. Sk.

h) Neodsúhlasené prihlášky nových členov SSVPL SLS počas celých 3 rokov: Stanovy SSVPL SLS
hovoria, že o prijatí nových členov rozhoduje výbor SSVPL. Noví záujemci o členstvo (asi 200 ľudí)
posielali 3 roky prihlášky, považovali sa tým za členov a platili členské príspevky. Pritom Dr. Lipták
nedodržal stanovy, pretože za celé 3 roky ani raz nepriniesol na zasadanie výboru prihlášky nových
členov a nepredložil ich výboru na odsúhlasenie. Boli vôbec členmi? Neplatili členské zbytočne? 

i) Netransparentné, svojvoľné a nesprávne dopĺňanie nových členov Výboru SSVPL za zomretých
a dobrovoľne odstúpených členov výboru.

Dr. Lipták mal ako jediný k dispozícii výsledky volieb výboru v r. 2006. Čiže len on poznal poradie, kto
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Ako som uÏ vysvetlil vy‰‰ie v na‰ich stanovách definované spoloãné konanie s poveren˘m
viceprezidentom nevyÏaduje jeho podpis na faktúrach nad 50 000. Zaviedli sme túto 
procedúru spoloãne s dr. Pekaroviãom nad rámec vyÏadovan˘ stanovami aby sme jasne
deklarovali spoloãné konanie v tak˘chto prípadoch. V tomto prípade sme asi na to zabudli
ale aj z kontextu popísanej veci – jednalo sa o ubytovanie zahraniãn˘ch úãastníkov, 
komunikáciu s ktor˘mi mal vo svojej agende dr. Pekaroviã je zrejmé, Ïe pri zabezpeãovaní
t˘chto vecí nebolo moÏné jednaÈ inak ako spoloãne. Ak dr. Marko netu‰í, Ïe kto tam bol,
tak sa musí op˘taÈ.

Táto kon‰trukcia je jasn˘ zbytoãn˘ útok. Podºa stanov ako je citované dr. Markom 
o prijatí nov˘ch ãlenov rozhoduje v˘bor. TakÏe tu dr. Marko upozorÀuje na to Ïe v˘bor 
celé tie roky nekonal. Ja môÏem dokázaÈ a je to podchytené v zápisniciach, Ïe som 
pravidelne informoval o stave ãlenskej základne. TakÏe ãlenovia v˘boru boli vÏdy aktuálne
informovaní ako nám pribúdajú ãlenovia. To preão nikdy neprejavili záujem o schvaºovanie
prihlá‰ok tak ako im to ukladajú stanovy sa je potrebné op˘taÈ ich a braÈ ich za to na 
ãlenskej schôdzi na zodpovednosÈ.

V‰etky úãtovné operácie boli kontrolované naposledy nezávisl˘m auditom dr. Nedelkovej
a nebol preukázan˘ Ïiadny podvod v úãtovníctve. K rozdeºovaniu súm na faktúry môÏem
uviesÈ, Ïe prezident je zodpovedn˘ za to aby preveril úãel a to, ãi boli sluÏby a tovary 
skutoãne realizované tak ako je uvedené vo faktúre a aby boli faktúry vãas uhradené ale
nie je zodpovedn˘ za to ako vystavujú faktúry obchodní partneri.



nasleduje a komu má byť ponúknuté miesto vo výbore pri úmrtí člena, alebo dobrovoľnom odstúpení
člena výboru SSVPL. Postupoval netransparentne, svojvoľne a nesprávne, pretože po úmrtí člena 
výboru Dr. Ceconíka nasledoval podľa počtu zíslaných hlasov pri voľbách Dr. Homza, Dr. Sloboda 
a Dr. Szalai. Dr. Sloboda potvrdil, že ho ani Dr.Lipták, ani nikto iný v tejto veci nikdy neoslovil, pritom by
bol mal záujem pracovať vo výbore SSVPL. Dr. Lipták však svojvoľne povolal ako nového člena výboru
až 3. v poradí, Dr. Szalaia. O tom všetkom mal podľa Stanov SSVPL transparentne rozhodovať na 
návrh štatutárneho zástupcu spoločnosti výbor. Dr. Lipták týmto prekročil Stanovy SSVPL SLS.

j) Nepozývanie Dr. Romana Rutkovského (Bratislava) na zasadania výboru.
Dr. Lipták opakovane nepozval na zasadania výboru Dr. Romana Rutkovského. Na otázku členov vý-
boru, prečo ho nepozýva na zasadnutia, Dr. Lipták odpovedal, že nemá na neho kontakt. Dr. Rutkovský
v diskusiách na zasadnutiach výboru kritizoval spôsob vedenia SSVPL Dr. Liptákom a žiadal riadny
spôsob vedenia spoločnosti s rešpektovaním Stanov spoločnosti. Dr. Lipták ho prestal pozývať, lebo
mu to nevyhovovalo. Na začiatku obdobia ho riadne na zasadnutia pozýval, to znamená, že ho mal v
databáze e-mailov. Dr. Rutkovský potvrdil, že používa stabilnú mailovú adresu a pracuje tam, kde pra-
coval. Dr. Lipták ho svojvoľne vyradil zo súboru e-mailových adries členov výboru, nepozýval ho a ne-
komunikoval s ním. Dr. Rutkovský sa cíti byť týmto dotknutý a dožaduje sa nápravy.

k) Svojvoľné vydanie časopisu VŠEOBECNÝ PRAKTIK 
V januári 2010 vyšlo 1. čislo časopisu VŠEOBECNÝ PRAKTIK - 36 strán, pod hlavičkou SSVPL.
Vydanie tohto časopisu výbor SSVPL SLS neodsúhlasil, dokonca o jeho príprave členovia výboru
vôbec nevedeli. Dozvedeli sa o tom, až keď dostali časopis poštou. Dr. Lipták tam dokonca uvádza
niektoré zavádzajúce údaje, napr. „Stanovisko Výboru k LSPP“, čím prekročil stanovy SSVPL SLS.

l) Svojvoľný výber účastníkov zahraničného kongresu RCGP v Glasgove, v novembri 2009 zo
strany Dr. Liptáka. 
Pri výbere kandidátov na konferenciu do Veľkej Británie, v novembri 2009, Dr. Lipták sám určil deväť
lekárov, medzi nimi tri lekárky, ktoré sú členom výboru úplne neznáme. Účasť všetkých bola 
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To, Ïe dr. Marko prezentuje nepravdivé informácie a ako sa v skutoãnosti dopæÀali 
ãlenovia v˘boru svedãí napríklad zápisnica v˘boru z Bojníc z 26.10.2007, naviac poradie
náhradníkov je v ãasti v˘bor zverejnené na www.vpl.sk .

KeìÏe dr Rutkovsk˘ sa aÏ do roku 2010 okrem úãasti na jednej v˘borovej schôdzi v roku
2007 vôbec nezúãastÀoval práce v˘boru, na emaily nikdy nereagoval a nezúãastÀoval sa
ani na‰ich konferencií tak som nadobudol koncom roka 2009 dojem, Ïe naÀho nemám
správne spojenie. Preto pri poz˘vaní na decembrovú schôdzu som mu mail na jeho 
adresu neposlal ale som vyzval v‰etk˘ch ãlenov v˘boru aby ho ten kto má naÀho kontakt
kontaktovali a oboznámili ho s pozvaním. V‰etko toto je v emailovej komunikácii 
zachytené a môÏem to kedykoºvek dokázaÈ.

Časopis som napísal spoločne so svojimi najbližšimi spolupracovníkmi a vydal som ho 
nezávisle na výbore SSVPL SLS. Keďže to bola iba moja vlastná aktivita tak výbor SSVPL SLS
o tom nemal prečo rozhodovať. Na účte SSVPL sa nenachádza žiadna položka, ktorá by 
znamenala úhradu z účtu SSVPL za vydanie tohto časopisu.



sponzorovaná z peňazí SSVPL, aj keď to výbor nikdy neschválil. Na otázku, adresovanú v tejto 
súvislosti Dr. Liptákovi na decembrovom zasadaní výboru, Dr. Lipták povedal, že „on zohnal od 
sponzorov peniaze, preto má právo rozhodnúť, kto pocestuje“. Keď bol upozornený, že peniaze 
nezohnal ako súkromná osoba, ale ako prezident SSVPL, a preto podľa stanov SSVPL mal 
o účastníkoch rozhodnúť výbor spoločnosti, odpovedal, že „on si to nemyslí a on s tým nesúhlasí“. 

m) Poškodzovanie dobrého mena odbornej spoločnosti a členov výboru SSVPL.
Po odvolaní z funkcie prezidenta SSVPL Dr. Peter Lipták namiesto sebareflexie rozprúdil kampaň na
internetových diskusných fórach proti členom výboru SSVPL SLS, pričom falošne zneužil riešenie
odborných tém v lekárskej praxi na osočovanie a poškodzovanie dobrého mena jednotlivých členov
výboru SSVPL SLS. Znevažujúce zverejňovanie internej mailovej komunikácie členov výboru SSVPL
SLS Dr. Liptákom poškodilo dobré meno odbornej spoločnosti.

Uvedených 13 bodov je len časťou pochybení, ktorými Dr. Peter Lipták hrubo porušil vo funkcii 

štatutárneho zástupcu SSVPL SLS a člena výboru SSVPL SLS stanovy odbornej spoločnosti. Po infor-

movaní prítomných 13 členov výboru a prítomných 5 pozvaných hostí sa všetci zúčastnení lekári j

ednotlivo vyjadrili k návrhu na vylúčenie Dr. Petra Liptáka zo SSVPL SLS. Dr. Pekarovič sa odmietol 

vyjadriť, Dr. Baník žiadal dlhšie obdobie pre Dr. Liptáka na jeho obhajobu k predloženým zisteniam 

a dôkazom, Dr. Herda vyslovil názor, aby konanie Dr. Liptáka riešila revízna komisia SSVPL SLS. 

Dr. Lipták sa vyjadril , že nedostal dostatočný priestor na svoju obhajobu. Ostatných 9 členov výboru

SSVPL a 5 pozvaných pozorovateľov sa vyjadrilo, aby bol Dr. Peter Lipták vylúčený zo Slovenskej 

spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Následne členovia výboru pristúpili k verejnému

hlasovaniu po dlhej 5-hodinovej diskusii.

Výsledok verejného hlasovania členov výboru SSVPL SLS o vylúčení MUDr. Petra Liptáka
s nasledovným počtom hlasov:

Za vylúčenie: 9 členov výboru, proti: 3 členovia výboru, zdržal sa: 1 člen výboru
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T̆ mto v˘rokom v tejto zápisnici nerozumiem, podºa v‰eobecne prijatej mienky, ktorú 
prezentovala aj dr. Nedelková som za roky svojho pôsobenia posunul spoloãnosÈ SSVPL 
v˘razne dopredu.

Výber účastníkov do Glasgova sme zabezpečovali spolu s dr. Pekarovičom. Výbor na 
marcovej schôdzi na výber takýchto účastníkov stanovil komisiu v zložení Dr. Lipták, 
Dr. Pekarovič a dr. Jurgová. Dr. Jurgová sa činnosti tejto komisie neúčastnila. Takže sme 
museli zabezpečovať úlohu nájsť mladých perspektívnych lekárov na plnenie úloh 
v zahraničí iba spoločne s dr. Pekarovičom. Dr. Jurgová sa už 15 rokov pohybuje na poli 
zahraničnej reprezentácie našej spoločnosti. Za celé toto dlhé obdobie nenašla ani jedného
lekára, ktorého by popri sebe zaškolila do tejto práce. Vždy a všade presadzovala 
do všetkých funkcí vo všetkých zahraničných organizáciách iba seba. Existuje o tom 
nespočetné množstvo dôkazov.
O konferencii v Glasgowe pozrite podrobnejšie článok na www.vpl.sk. Túto linku si mal
pozrieť aj dr. Marko pred tým ako písal tento bod zápisnice.



Výbor SSVPL SLS podľa ustanovenia článku VI. bod 3 písm.d) a článku VI. bod 4 stanov Slovenskej
spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, ruší členstvo 
a vylučuje člena z občianskeho združenia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva
Slovenskej lekárskej spoločnosti pána MUDr. Petra Liptáka, ambulancia všeobecného lekára pre
dospelých, Námestie SNP 10, Bratislava z dôvodu osobitne vážnych, mnohonásobných porušení 
stanov SSVPL SLS. Deň zániku členstva v odbornej spoločnosti je deň overenia tejto zápisnice. Výbor
SSVPL SLS vidí v každom z horeuvedených dôvodov samostatné a osobitne vážne porušenie stanov
SSVPL SLS, z ktorých každý dôvod samostatne dáva právny podklad pre vylúčenie člena SSVPL SLS. 
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MUDr. Lipták - záver:

Aké zistenia revíznej komisie, auditu, a osobitne dr. Nedelkovej, dr. Marka, dr. Jurgovej,
dr. Cehuľovej, dr. Vasiľovej, dr. Lipčáka, dr. Rutkovského, dr. Herbáčka a dr. Szalaia by
bolo možné považovať za závažné porušenie stanov?

1. Ak by sa zistilo, že dr. Lipták spreneveril peniaze, inak povedané ak by sa zistilo,
že v pokladni alebo na účtoch spoločnosti chýbajú peniaze.

2. Ak by sa zistilo, že dr. Lipták tuneloval peniaze v prospech tretích subjektov.

3. Alebo ak by sa zistilo, že dr. Lipták spôsobil svojou činnosťou spoločnosti škodu.
Tu by sa dalo uvažovať o finančnej alebo morálnej škode, ujme.

4. Ak by sa zistilo čokoľvek uvedené pod bodmi 1.-3., tak vyspelý kolektív nášho 
výboru by sa mal ešte zaoberať skúmaním, či sa týchto činov dopustil dr. Lipták
úmyselne alebo neúmyselne, teda iba z nedbalosti.

5. Podľa môjho názoru možno člena zo spoločnosti vylúčiť iba ak sa mu preukáže
jednanie 1.-3. vykonané úmyselne. Toto sa považuje vo vyspelej občianskej 
spoločnosti za závažné porušenie stanov, ktoré oprávňuje výbor aby vylúčilo
člena zo združenia.

6. Musím k tomuto uviesť, že právo na združovanie je základné ľudské právo, 
je chránené aj našimi stanovami kde za jeho dodržiavanie zodpovedá aj naša 
revízna komisia a ďalej je chránené zákonom č. 83/1990 Z.z O združovaní 
občanov ako aj Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. Takže možno akceptovať ak výbor odvolá prezidenta 
bez udania dôvodov ale nemožno akceptovať ak výbor vylúči člena, ktorému 
nepreukáže závažné porušenie stanov. Takýto výbor potom porušuje stanovy 
a uvedené zákony.

Takže audit a ani iné vymenované subjekty nezistili dôvody uvedené v bodoch 1. a 2. 
To, že to nezistil ani audit a ani dr. Nedelková potvrdzuje, že dr. Lipták sa nemohol dopustiť
závažného porušenia stanov v týchto bodoch. 

Diskutujme k bodu 3.

Spôsobil svojou činnosťou dr. Lipták spoločnosti finančnú škodu?
Za prezidentovania dr. Liptáka spoločnosť SSVPL zvýšila svoj ročný obrat, ktorý činil
v roku 2005-2006 cca 250 000 Sk na po prepočítaní cca 2,6 mil Sk v roku 2009. Ešte viac
vynikne úloha dr. Liptáka na tomto jave ak si uvedomíme, že viac ako 80% všetkej 
organizačnej práce výboru odviedol za uplynulé štvorročné obdobie práve dr. Lipták 
(dr. Herda mal podiel cca 15%, osobitne možno ešte vyzdvihnúť dr. Pekaroviča, ktorý sa
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podieľal na rozvinutí zahraničnej oblasti činností spoločnosti, ale ostatní členovia výboru 
sa podieľali na tejto práci v zarážajúcich menej ako 1%. Podrobne o tom budem refero-
vať v odpočte práce členov výboru a v hodnotení práce jednotlivých členov výboru 
v samostatnom materiáli, ktorý práve finalizujem). Je potrebné zdôrazniť, že všetky 
prostriedky boli preukázateľne použité v súlade s cieľmi a úlohami spoločnosti tak ako ich
definujú stanovy spoločnosti. Pochybovačom je potrebné ešte zdôrazniť, že členské 
príspevky v roku 2009 tvorili cca 20 000 € a ostatné príjmy kde dominujú sponzorské 
príspevky, ktoré zabezpečil dr. Lipták tvorili cca 70 000 €. Takže veľmi jasne by som 
naformuloval otázku pre dr. Nedelkovú a ostatné subjekty: Kde vidíte kolegovia tú 
finančnú škodu, ktorú som spôsobil spoločnosti??

Spôsobil svojou činnosťou dr. Lipták spoločnosti morálnu škodu? 
Ako osoba vyhlasujem, že som zostal stále morálne bezúhonný. Moje pôsobenie 

v spoločnosti bolo pod drobnohľadom členov. Každý na mňa môže mať svoj názor.
Predpokladám ale, že v morálnej oblasti nikto z členov spoločnosti nemôže mať voči mne
výhrady. Ak áno tak nech to zverejní! 

A čo mimo spoločnosti? Sú nejaké morálne výhrady k mojej osobe? Profesor Krištúfek
ma hodnotil na spoločnom stretnutí na SLS 11. 3. 2010 kde sa zúčastňovala aj 
dr. Nedelková, dr. Jurgová a dr. Šusta a hodnotil moju prácu a aj mňa dostatočne pozitív-
ne. Podobne sa stretávam s otvorenými a pozitívnymi vzťahmi na MZ SR, v poisťovniach 
na WHO...usilujem sa pracovať s pacientskymi združeniami a aj bezprostredne prostred-
níctvom rôznych médií s pacientami a všade upozorňujem na dôležitosť všeobecného 
praktického lekárstva. Myslím si, že už sa mi v mnohom podarilo dosiahnuť pozitívny 
posun v mienke o všeobecných lekároch. Toto je ale naša spoločná úloha. Takže veľmi
jasne by som naformuloval otázku pre dr. Nedelkovú a ostatné subjekty: Kde vidíte
kolegovia tú morálnu ujmu, ktorú som svojou činnosťou spôsobil spoločnosti??

Zo schôdze výboru existuje autentická audio nahrávka. Keď tento dôkazný materiál
porovnáme so zápisnicou, ktorú vyhotovil dr. Marko a overili dr. Vasiľová a dr. Szalai 
zistíme, že overená zápisnica neodpovedá priebehu schôdze tak ako ju zachycuje 
autentická nahrávka.
Preto som podal na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie doložené celým
dôkazovým materiálom (autentická nahrávka, prepis nahrávky a predmetná zápisnica
zo schôdze) na porušenie zákona. Mám podozrenie, že vedomým, úmyselným konaním,
sfalšovaním zápisnice zo zasadania výboru občianskeho združenia SSVPL SLS 
dr. Marko, dr. Vasiľová a dr. Szalai spáchali trestný čin podvodu. 

Ďalej v súvislosti s tým, že v závere interpretácie auditu dr. Nedelkovou ako 
aj v zápisnici dr. Marka je z ich strany použité v zdôvodnení, že som sa dopustil aj 
závažného porušenia stanov SLS a hospodárskeho poriadku SLS podal som podnet 
aj na SLS aby prešetrili túto situáciu v našej spoločnosti. 

V Bratislave, 29. 4. 2010 

MUDr. Peter Lipták
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Bodka z medzinárBodka z medzinárodných konferodných konferencií encií 
v rv roku 2009oku 2009

9. svetová WONCA konferencia vidieckej medicíny
Kréta 12. – 14. júna 2009 

Prof. Barbara Starfield, uznávaná univerzitná profesorka primárnej starostlivosti 
z Johns Hopkins Univerzity, Baltimore, USA, predniesla inšpirujúcu prednášku o prínose
primárnej zdravotnej starostlivosti k rovnosti v zdraví. 

„Prečo je primárna zdravotná starostlivosť dôležitá?“ 

Zhrnula výhody primárnej zdravotnej starostlivosti nasledovne:
•  prvý kontakt chráni pred návštevami špecialistov, ktoré nie sú nevyhnutné,
•  na človeka orientovaná starostlivosť chráni pred starostlivosťou orientovanou 

na jednotlivé diagnózy a robí starostlivosť kvalitnejšou,
•  komplexnosť chráni pred odosielaním k špecialistom pri bežných ťažkostiach 

čo robí starostlivosť efektívnejšou,
•  koordinácia chráni pred duplicitou a protichodnými intervenciami 

a robí starostlivosť bezpečnejšou.

Výročná konferencia RCGP 
Britská kráľovská spoločnosť všeobecných lekárov, Glasgov 

Primárna starostlivosť má charakter verejnej služby a preto je podporovaná
vládou, pričom zvýšenie jej kvality znamená zlepšenie zdravotného stavu populá-
cie a zníženie výdavkov na zdravotníctvo.

,,V čase ekonomickej krízy keď vidíme škrtanie rozpočtov a výdavkov musí
byť podpora primárnej starostlivosti na prvom mieste.‘‘

Zodpovednosť za výsledky komplexnej zdravotnej starostlivosť o pacienta
nesie všeobecný lekár. Lekár, ktorý má všetky kompetencie pre prevenciu, včas-
nú diagnostiku a komplexnú starostlivosť o chronických pacientov je základným
prvkom zdravotného systému a prirodzene nesie aj zodpovednosť za zdravotný
stav pacienta.


