ZÁPISNICA
z priebehu riadneho valného zhromaţdenia OZ MEDLIB,
konaného dňa 7. 12. 2011 v SlLK Bratislava
Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program:

1. Privítanie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
60. výročie vzniku SlLK - prezentácia
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Správa o činnosti OZ MEDLIB
Činnosť a aktivity OZ MEDLIB 2008 - 2011
Správa kontrolnej a revíznej komisie OZ
Správa mandátovej komisie
Predstavenie kandidátov do predsedníctva OZ – predseda, členovia, členovia KRK
Voľby.
Diskusia
Prestávka (občerstvenie)
Vyhlásenie výsledkov volieb - Správa volebnej komisie
Návrh uznesenia z VZ OZ MEDLIB
Záver

1. Účastníkov VZ OZ MEDLIB, riadnych členoch OZ privítala podpredsedníčka OZ
PhDr. Marta Ţilová. Zdôraznila dôleţitosť konania VZ OZ, na ktorom budú v zmysle
Stanov OZ zvolení noví členovia predsedníctva, predsedu OZ a KRK.
2. Riadne VZ OZ otvoril predseda prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc privítaním
prítomných, členov OZ. Vyjadril spokojnosť s doterajšou činnosťou OZ a vyslovil
presvedčenie, ţe i v novom volebnom období sa OZ úspešne zhostí svojich úloh.
3. VZ OZ MEDLIB sa konalo v jubilejnom roku 60. výročia vzniku Slovenskej lekárskej
kniţnice. Podpredsedníčka OZ – riaditeľka SlLK PhDr. Marta Ţilová v rámci svojej
prezentácie zhodnotila uplynulé obdobie činnosti kniţnice. I keď v poslednom
desaťročí bola činnosť kniţnice v oblasti zabezpečovania personálnych, materiálno –
technických a finančných dotácií zo strany zriaďovateľa značne oklieštená, kniţnica
i naďalej poskytovala kniţnično – informačné sluţby pre lekárov, zdravotníckych
pracovníkov, študentov ako i laickú verejnosť. V rámci skvalitnenia činnosti sa
zaviedli nové sluţby ako napr. doručovanie kníh a dokumentov (DSD), inovovala sa
www stránka kniţnice a pod.
4. Správu o činnosti OZ – Činnosť a aktivity OZ MEDLIB 2008 - 2011 predniesla Marta
Weissová (PP je prílohou zápisnice). Cieľom OZ bolo podieľať sa na ďalšom
vzdelávaní ako aj vytváraní priaznivých podmienok pre skvalitňovanie kniţnično –
informačných sluţieb v oblasti organizovania odborných podujatí, vydávania
informačných materiálov ako aj zabezpečovania finančných prostriedkov na nákup
biomedicínskej literatúry.
Za vykonanú prácu, organizovanie podujatí, edičnú činnosť, vedenie účtovnej agendy
v uplynulom volebnom období vyslovila poďakovanie Marte Weissovej
podpredsedníčka OZ PhDr. Marta Ţilová.
5. Správu o revízii hospodárenia OZ MEDLIB za roky 2008 – 2011 predniesla Jana
Kekeňáková (správa je prílohou zápisnice).

6. Predstavenie a voľby členov do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie previedla
Marta Weissová. Členovia všetkých komisií boli členmi OZ jednohlasne schválení
(zoznam členov komisií v prílohe).
7. Správu mandátovej komisie predniesla predsedníčka RNDr. Bela Štalmašeková.
Konštatovala, ţe na riadnom VZ OZ je z počtu 43 členov OZ prítomných 32 členov, t.
j. 74,41 % - to znamená, ţe riadne valné zhromaţdenie je uznášania schopné (správa
komisie je prílohou zápisnice).
8. Kandidátov na predsedu OZ, členov predsedníctva a kontrolnej a revíznej komisie
predstavila predsedníčka volebnej komisie Jarmila Putalová (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.
9. V rámci diskusie prof. MUDr. Štefanovič pozitívne zhodnotil činnosť a význam OZ
MEDLIB najmä v súvislosti s podporovaním aktivít SlLK. Zdôraznil dôleţitosť
Slovenskej lekárskej kniţnice ako významnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti medicíny
a poďakoval za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu, ktorú ako povedal plánuje i naďalej
udrţiavať.
10. Prestávka (občerstvenie)
11. Výsledky volieb vyhlásila predsedníčka volebnej komisie Jarmila Putalová,
predniesla správu volebnej komisie (správa je prílohou zápisnice).
12. Návrh na uznesenie z riadneho VZ OZ predniesla predsedníčka návrhovej komisie
RNDr. Ella Görnerová. 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).
13. Znovuzvolený predseda OZ prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc poďakoval za dôveru,
vyslovil presvedčenie ţe nový výbor v súčasnom obsadení (vyzdvihol osobnosť prof.
MUDr. Jána Štefanoviča, Ing. Antona Ţemličku) bude i naďalej prispievať k úspešnej
spolupráci so Slovenskou lekárskou kniţnicou v oblasti ďalšieho vzdelávania
lekárskej komunity, študentov ako i laickej verejnosti.
Valné zhromaţdenie OZ MEDLIB ukončil poďakovaním sa za aktívnu účasť.
Výsledky volieb na riadnom valnom zhromaţdení OZ MEDLIB:
Predseda OZ

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc

Členovia OZ

PhDr. Anna Debnárová
Mgr. Beatrix Gundelová
MUDr. Darina Sedláková, MPH
Mgr. Ľubica Šipošová
Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc
Ing. Anton Ţemlička, PhD
PhDr. Marta Ţilová

Členovia KRK

Jana Kekeňáková
Oľga Zemešová
Oľga Harvánková

Zapísala: Marta Weissová

