ZÁPISNICA
z priebehu riadneho valného zhromaţdenia OZ MEDLIB,
konaného dňa 5. 12. 2007 v SlLK Bratislava

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie
2.
Správa o činnosti a hospodárení OZ MEDLIB
Činnosť a aktivity OZ MEDLIB 2004 - 2007
3.
Správa o revízii hospodárenia 2004 - 2007
4.
Návrh Plánu činnosti a návrh čerpania rozpočtu OZ MEDLIB na rok 2008
5.
Predstavenie a voľby komisií
6.
Správa mandátovej komisie
7.
Predstavenie kandidátov do predsedníctva OZ – predseda, členovia, členovia KRK
Voľby
8.
Diskusia
9.
Prestávka
10.
Vyhlásenie výsledkov volieb - Správa volebnej komisie
12.
Návrh uznesenia z VZ OZ MEDLIB
1. Riadne VZ OZ otvoril jeho predseda prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc privítaním
prítomných, členov OZ oboznámil s programom rokovania.
2. Správu o činnosti a hospodárení OZ predniesla Marta Weissová (PPT je prílohou
zápisnice. V rámci hodnotenia aktivít OZ bol zhodnotený aj prínos členov
predsedníctva OZ, hlavne jeho predsedu prof. MUDr. Jána Štefanoviča, ktorý na
ďalšie volebné obdobie ako predseda OZ nekandiduje, ostáva však členom
predsedníctva. PhDr. Marta Ţilová poďakovala prof. Štefanovičovi za jeho aktívny
prínos v uplynulom volebnom období, odovzdala mu kniţný dar a kyticu. Zároveň
poďakovala Marte Weissovej za vedenie agendy OZ, za vykonanú prácu pre OZ
MEDLIB v uplynulom volebnom období.
3. Správu o revízii hospodárenia OZ MEDLIB za roky 2004 – 2007 predniesla Jana
Kekeňáková (správa je prílohou zápisnice)
4. Návrh plánu činnosti a návrh čerpania rozpočtu OZ na rok 2008 predniesla Marta
Weissová ( návrh plánu činnosti a rozpočtu je prílohou zápisnice)
5. Predstavenie a voľby členov do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie previedla
PhDr. Marta Ţilová. Členovia všetkých komisií boli členmi OZ jednohlasne schválení.
6. Správu mandátovej komisie predniesla jeho predsedníčka Mgr. Beatrix Gundelová.
Konštatovala, ţe na riadnom VZ OZ je z počtu 60 členov OZ prítomných 32 členov, t.
j. 53 % - to znamená, ţe riadne valné zhromaţdenie je uznášania schopné (správa
komisie je prílohou zápisnice).
7. Kandidátov na predsedu OZ, členov predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie
predstavila predsedníčka volebnej komisie RNDr. Bela Štalmašeková (kandidátky sú
prílohou zápisnice).
Vzhľadom na to, ţe neboli nanesené ţiadne ďalšie návrhy na predsedu, členov
predsedníctva a členov KRK, predsedníčka dala hlasovať. Hlasovalo sa an blok.

Predseda, členovia predsedníctva a členovia KRK boli jednohlasne schválení.
8. V rámci diskusie prof. MUDr. Štefanovič pozitívne zhodnotil význam OZ MEDLIB
v starostlivosti o zdravie človeka. Zdôraznil, ţe ciele a predsavzatia, ktoré si OZ
vytýčilo boli splnené. Ocenil činnosť PhDr. Ţilovej a M. Weissovej. Vyjadril
spokojnosť s návrhom na nového predsedu OZ, konštatoval, ţe je to osobnosť, ktorá si
váţi kniţnice a má rád literatúru.
Prof. MUDr. Galbavý poďakoval za dôveru, zdôraznil, ţe sa vynasnaţí byť
občianskemu zdruţeniu nápomocný vo všetkých smeroch.
9. Prestávka (občerstvenie)
10. Výsledky volieb vyhlásila predsedníčka volebnej komisie, predniesla správu volebnej
komisie (správa je prílohou zápisnice).
11. Návrh na uznesenie z riadneho VZ OZ predniesla predsedníčka návrhovej komisie
Mgr. Eva Takáčová. Vyzvala členov k podaniu ďalších návrhov. Nakoľko neboli
ţiadne návrhy predostrené, hlasovalo sa o prijatí uznesení. Uznesenia boli jednohlasne
schválené (návrh uznesenia je prílohou zápisnice).
Výsledky volieb na riadnom valnom zhromaţdení OZ MEDLIB:
Predseda OZ

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc

Členovia OZ

Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD
Mgr. Beatrix Gundelová
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. Ľubica Šipošová
Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc
PhDr. Ľudovít Zárecký
Ing. Anton Ţemlička, PhD
PhDr. Marta Ţilová

Členovia KRK

Jana Kekeňáková
Oľga Zemešová
Oľga Harvánková

Odstupujúci predseda OZ

Zapísala: Marta Weissová

prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc

