Ustanovujúce valné zhromaždenie OZ MEDLIB

Na ustanovujúcom valnom zhromaţdení občianskeho zdruţenia MEDLIB (OZ MEDLIB), ktoré sa
konalo v Slovenskej lekárskej kniţnici v Bratislave dňa 30. marca 2004 sa zúčastnilo 41
registrovaných individuálnych členov občianskeho zdruţenia t.j. 74,5 % členskej základne.
Okrem schválenia stanov, symboliky OZ, návrhu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2004
a uznesení, ustanovujúce valné zhromaţdenie jednohlasne schválilo kandidátov na členov
predsedníctva občianskeho zdruţenia a členov kontrolnej a revíznej komisie OZ (KRK).
Členovia predsedníctva:
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
Mgr. Beatrix Gundelová
prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.
PhDr. Mária Kadnárová
MUDr. Darina Sedláková
Mgr. Ľubica Šipošová
PhDr. Oľga Škorecová
prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
RNDr. Ľubomír Vlčák, CSc.
PhDr. Ľudovít Zárecký
PhDr. Vlasta Závodná
Ing. Anton Ţemlička
PhDr. Marta Ţilová
Členovia kontrolnej a revíznej komisie:
Ing. Lívia Holienková
Jana Kekeňáková
Mária Šuleková
Na prvom zasadnutí novozvoleného predsedníctva dňa 30. marca 2004 sa uskutočnili voľby
predsedu a podpredsedu OZ MEDLIB. Do funkcie predsedu bol jednohlasne zvolený prof. MUDr. Ján
Štefanovič, DrSc., do funkcie podpredsedníčky bola zvolená PhDr. Marta Ţilová.
V rámci ďalšieho rokovania novozvoleného predsedníctva sa nastolila otázka získavania
finančných prostriedkov potrebných na aktivity OZ, prerokovali sa moţnosti propagácie zaloţenia OZ
a jeho činnosti, spolupráca s kniţnicami. Predsedníctvo schválilo prihlášky členov OZ.
prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
Vedeckú autoritu zakladateľa a budovateľa slovenskej imunológie dokresľujú početné uznania
a ocenenia domácich a zahraničných inštitúcií. Jeho zásluhou sa Katedra mikrobiológie a imunológie
UK stala jedným z personálne i materiálne najlepšie vybavených pracovísk fakulty. Je autorom
niekoľkých vysokoškolských učebníc.
PhDr. Marta Žilová
V Slovenskej lekárskej kniţnici pracuje od roku 1988, vo funkcii riaditeľky SlLK pôsobí od roku 1992.
Pod jej vedením sa kniţnica zapája do mnohých národných projektov a je členom konzorcií. Vďaka jej
aktívnemu prístupu bola do správy kniţnice pridelená budova, kde sa postupne vytvárajú podmienky
na budovanie moderného kniţnično-informačného systému. Je iniciátorkou zaloţenia OZ MEDLIB.

