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Z diania v Slovenskej spoločnosti
všeobecného praktického lekárstva SLS
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Zachráňme si dobré meno a vážnosť nášho odboru
Pred nadchádzajúcimi voľbami do výboru
Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS (SSVPL), ktoré sa uskutočnia
15. mája – 15. júna 2010, sa udiali významné
zmeny. Na základe návrhu skupiny členov výboru bol 6. marca 2010 v Hronseku na riadnom
zasadnutí výboru SSVPL SLS s okamžitou platnosťou odvolaný z funkcie prezidenta Slovenskej
spoločnosti všeobecného praktického lekárstva
MUDr. Peter Lipták. Stalo sa tak na základe vypracovanej právnej analýzy a v súlade so stanovami SLS. Dôvodom odvolania 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 viackrát upozornený. Zápisnica
z rokovania výboru je dostupná na webovej
stránke www.svld.sk. Nikto z členov výboru
pritom nespochybnil zásluhy MUDr. Liptáka pri
organizovaní odborných konferencií, ktorými sa
pričinil o napredovanie odboru všeobecného
lekárstva. Vzhľadom na to, že výbor spoločnosti
je kolektívny orgán, cítili sme sa byť spoluzodpovední za všetko, čo sa dostalo medzi širokú
lekársku verejnosť pod „ hlavičkou výboru SSVPL
SLS “. Žiaľ, vo väčšine prípadov sme sa ako členovia výboru o aktivitách MUDr. Liptáka dozvedali
až z médií, periodík či webových stránok, kde

rád pod značkou výboru SSVPL SLS propagoval
nikým neschválené projekty a rôzne vyhlásenia.
Ako členovia výboru sme k mnohým otázkam
nedostali priestor na vyjadrenie svojho stanoviska. Ak sme priestor dostali, každý názor, ktorý nebol v súlade s predstavami MUDr. Petra Liptáka,
bol označovaný za deštruktívny. Na zasadnutiach
výboru odbornej spoločnosti sme boli mnohí
označovaní dehonestujúcom spôsobom a v rozpore s dobrými mravmi. O viacerých závažných
otázkach exprezident vyžadoval elektronické
hlasovanie a za súhlasné považoval a spočítaval
aj tie hlasy členov výboru SSVPL, ktoré vôbec
nedostal. Neprehľadné finančné transakcie,
z ktorých sme nadobudli dojem, že tu došlo
možno k tomu, že si niekto z financií všetkých
členov SSVPL SLS urobil vlastnú s. r. o. a cestovnú
kanceláriu, má momentálne v rukách finančná audítorka, na ktorej závery a výrok čakáme.
Situáciu sme vyhodnotili ako závažnú a ďalej neakceptovateľnú. Vo výbore, ktorý naďalej pracuje
v pôvodnom zložení, došlo de facto iba k zmene
niektorých funkcií, čo nepovažujeme za krízu.
Naopak, vytvorili sme priestor na konštruktívne
riešenie problematických tém v našom odbore
a na diplomatické rokovania na úrovni MZ SR,
hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo,
katedry všeobecného lekárstva na Slovenskej
zdravotníckej univerzite a zdravotných poisťovní.
Na viacerých uvedených inštitúciách sme, žiaľ,
vďaka správaniu MUDr. Liptáka v uplynulom

období mnoho stratili. Chceme vás ubezpečiť, že
pôvodný výbor nestagnuje, ale pokračuje ďalej
v práci. Stretol sa 17. apríla 2010 sa v Hronseku
na ďalšom riadnom zasadnutí výboru, kde bola
hlavnou témou príprava volieb. Aby sme zabezpečili ich transparentný priebeh, prizvali
sme na výbor pozorovateľov z každého kraja.
Urobíme všetko preto, by nás nikto nemohol
obviňoval z manipulovania volieb a ich nedemokratického priebehu. Spoliehame sa na váš
zdravý úsudok.
Verte nám, že vzniknutá situácia nebola
príjemná žiadnemu z členov výboru odbornej
spoločnosti a nikto z nás si iste nenapĺňal svoje
osobné ambície. Išlo o zachránenie našej cti,
o záchranu dobrého mena Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ako
i zachovanie plnej vážnosti odboru všeobecného lekárstva pre dospelých v SR.
Milé kolegyne a kolegovia, pokúsme sa spolu vzájomnou úctou, spoločnou diskusiou a tvorivou spoluprácou naďalej budovať kredit našej
odbornej spoločnosti. Ďakujeme vám za vašu
podporu pokračovať v začatom diele.

MUDr. Zuzana Nedelková
prezidentka SSVPL SLS
nedamb@kios.sk

Nadviazať na dobré výsledky a poučiť sa z chýb
V súvislosti s odvolaním prezidenta spoločnosti MUDr. Petra Liptáka treba zdôrazniť, že mu
patrí primeraná vďaka za prácu vykonanú pri
organizovaní odborných konferencií a vzdelávacích podujatí. Na druhej strane musí odvolaný
štatutárny zástupca SSVPL niesť zodpovednosť
za spôsob manipulácie so zverenými finančnými
prostriedkami, čiže úhradami zvýšeného ročného členského 20,- euro/lekára a príspevkami
farmaceutických spoločností. Po opakovanej

kontrole revíznej komisie SSVPL nasleduje nová
kontrola hospodárenia profesionálnou finančnou audítorkou, na ktorej overené výsledky čakáme. O všetkých záveroch bude 1400 členov
odbornej spoločnosti primeraným spôsobom
informovaných. Cennou skúsenosťou pre budúci
výbor môže byť potreba sprísnenej kontroly pri
nakladaní s peniazmi a transparentných hlasovacích mechanizmov pri spoločnom rozhodovaní
o dôležitých otázkach, dotýkajúcich sa odboru

všeobecného lekárstva v SR. O dianí v odbornej
spoločnosti sa dozviete tiež na www.svld.sk.
Pre objektivitu je potrebné uviesť, že končiaci výbor SSVPL spoločným úsilím dosiahol
množstvo pozitívnych zmien, ktoré sa začali
už jarnou konferenciou odbornej spoločnosti
v Bojniciach v roku 2006. O neustále sa zvyšujúcej odbornej úrovni bojnických kongresov
svedčí trvale rastúca návštevnosť, ktorá dosiahla
na jeseň 2009 až 620 účastníkov.
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