LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra

Mimořádný volební sněm
Praha 25. 4. 2006
Sněmu se zúčastnilo 110 delegátů s platným mandátem, zastupující 96 MO LOK-SČL.
Sněm schválil návrh programu mimořádného sjezdu LOK-SČL.
Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: dr. Sojáková, dr. Šeda, dr. Píštěk
Sněm zvolil volební komisi ve složení: dr. Henčlová, dr. Melicharová, dr. Šťastná
Sněm zvolil návrhovou komisi ve složení: dr. Polák, dr. Gabera, dr. Štukavcová
Sněm vyslechl a schválil zprávu o činnosti, kterou přednesl dr.Kubek
- výsledek hospodaření za rok 2005 bude převeden do vlastního jmění a to v centru i u
jednotlivých MO
- poděkování dr.Kubkovi za jeho činnost v čele LOK-SČL
Sněm vyslechl neformální projev hosta - ministra zdravotnictví dr.Ratha s následnou
rozpravou.
Sněm přijal změněné Stanovy LOK-SČL (2 místopředsedové) - všichni delegáti pro, proti
nikdo, nezdržel se nikdo.
Volba předsedy LOK-SČL, druhého místopředsedy a doplnění členů předsednictva představení kandidátů.
Sněm zvolil:
Předsedu LOK-SČL: MUDr.Martin Engel (109, 0, 1)
Místopředsedu LOK-SČL: MUDr.Lukáš Velev (108, 0, 2)
Členy předsednictva LOK-SČL: MUDr.Milan Kubek (110, 0, 0)
MUDr.Martin Opočenský (106, 0, 4)
Sněm vyslechl projev hostů - zástupců LOZ SR, kteří nás seznámili se současnou situací ve
zdravotnictví Slovenské republiky.
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Sněm ukládá předsedovi LOK-SČL a předsednictvu zabývat se:
1) dr.Kubek - možnostmi spolupráce LOK-SČL a ČLK (sekce mladých lékařů,
časopis aj.)
2) přípravou na vydávání vlastního časopisu, podrobnosti a forma se budou upřesňovat.
- hlasováním bylo potvrzeno toto rozhodnutí
3) stanovenými prioritami směřování LOK-SČL
4) přípravou vzdělávací konference ve Skalském Dvoře, která se bude konat ve dnech
8. - 10. 9. 2006
Sněm vzal na vědomí zhodnocení převodu z jednoduchého na podvojné účetnictví (dr.Kubek
a paní Drobná ).
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl Doc. Dostál.
V průběhu mimořádného volebního sněmu proběhla tisková konference (dr.Engel, dr.Velev a
zástupci LOZ).

V Praze 25. 4. 2006
zapsala dr.Vedralová
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