OBČIANSKE ZDRUŢENIE
MEDLIB
ČINNOSŤ A AKTIVITY
V ROKOCH
2008 - 2011

Vznik OZ MEDLIB






Registrácia na MV SR - 19. 12. 2003
Valné zhromaţdenie OZ – 30. 3. 2004
Stanovy OZ MEDLIB – schválené 30. 3. 2004
Riadne Valné zhromaţdenie 5. 12. 2007
Členská základňa:
2004 - 55 členov
2007 - 60 členov
2011 - 43 členov

Predsedníctvo OZ – 9 členov
Kontrolná a revízna komisia – 3 členovia

Členovia predsedníctva OZ
Predseda OZ – prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Podpredsedníčka – PhDr. Marta Ţilová
Členovia:
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD
Mgr. Beatrix Gundelová
MUDr. Darina Sedláková
Mgr. Ľubica Šipošová
Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc
PhDr. Ľudovít Zárecký
Ing. Anton Ţemlička, PhD

Hlavné ciele OZ


•
•

•

Cieľom OZ MEDLIB je podieľať sa na ďalšom vzdelávaní ako aj
vytváraní priaznivých podmienok pre skvalitňovanie knižnično
– informačných služieb SlLK v oblasti:
organizovania odborných podujatí, prednášok a seminárov pre
členov OZ a pouţívateľov SlLK
popularizácie a propagácie odbornej biomedicínskej literatúry
Slovenskej lekárskej kniţnice vydávaním informačných
materiálov
získavania finančných prostriedkov formou sponzoringu, z 2%
podielu dane z príjmov ako aj z iných zdrojov za účelom
dotácie nákupu biomedicínskej literatúry ako aj organizovania
odborných vzdelávacích podujatí

Vzdelávacie aktivity
Odborné podujatia, prednášky, výstavy:
2008

Normy a prístupy EÚ v oblasti sluţieb poskytovaných uţívateľom so špeciálnymi
potrebami

Svet pre všetkých – výstava kníh a učebných pomôcok pre zdravotne
postihnutých
2009

15 rokov činnosti DS SZO

Informačná súťaţ 1 + 5 otázok o DS SZO

Cesta ku kvalite ţivota - prednáška
2010

Klimatické zmeny a zdravie

Psychické zdravie a jeho ovplyvňovanie spoločenskými podmienkami

2011

Globálne šírenie antimikrobiálnej rezistencie
Prednáška doc. MUDr. Jaroslavy Wendlovej k Svetovému dňu osteoporózy sa z dôvodu choroby
prednášateľky neuskutočnila

Vzdelávacie aktivity názorne

Vzdelávacie aktivity názorne

Prednášatelia
PhDr. Gabriela Škorvanková
Ing.

Katarína Halzlová

MUDr. Darina Sedláková, MPH

PhDr. Gabriela Škorvanková
* 24. 2. 1942 - † 24. 1. 2011

Kto v našich srdciach žije, nikdy neumrie....

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí našej drahej spolupracovníčky a priateľky PhDr.
Gabiky Škorvankovej. I keď viac rokov statočne odolávala ťažkej chorobe, jej smrť prišla nečakane.
Odišla z našich radov plná optimizmu, elánu a tvorivých plánov, ktoré zostanú už bez realizácie.
Zostanú nám len spomienky na našu drahú Gabiku.
Poznali sme ju ako erudovanú odborníčku v oblasti klinickej psychológie, histórie, venovala sa
otázkam handicapovaných detí, knižnej tvorbe pre postihnutých, problémom života ľudí so
špeciálnymi potrebami, integrácii postihnutých detí a mládeže do spoločnosti, klasifikácii porúch
znevýhodnených občanov atď. Bola autorkou a komisárkou mnohých výstav. Dlhé roky bola
predsedníčkou Slovenskej sekcie IBBY Book Handicap UNESCO, ktorá sa zaoberá knižnou tvorbou
pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami.

Edičná činnosť
2008







Činnosť a vzdelávacie aktivity OZ MEDLIB v roku 2008
Správna výţiva a zdravý spôsob ţivota (výber z www stránok na internete)
Svet pre všetkých – výber titulov z fondu SlLK
Svetový deň vody
Svetový deň astmy
Svetový deň reumatizmu

2009





Činnosť a vzdelávacie aktivity OZ MEDLIB v roku 2009
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu
Svetový deň zraku
Cvičenie a zdravý spôsob ţivota (výber z www stránok na internete)

2010






Činnosť a vzdelávacie aktivity OZ MEDLIB v roku 2010
Svetový deň zdravia
Svetový deň osteoporózy
Svetový deň bez fajčenia
Zdravé srdce ( výber z www stránok na internete)

2011




Svetový deň proti rakovine
Svetový deň hepatitídy
Svetový deň osteoporózy

Spolupráca
Pri organizovaní podujatí OZ MEDLIB a propagácii činnosti
sa spolupracovalo s nasledovnými občianskymi zdruţeniami
a inštitúciami:
 OZ INFODOM
 Slovenská sekcia IBBY – Book Handicap
 OZ Spoločnosť priateľov UKB (www.ulib.sk)
 Staromestská kniţnica – pobočka na Karadţičovej
ul.(www.starlib.sk)
 Klub dôchodcov na Karadţičovej ulici
 Zdravotnícke noviny

Propagácia činnosti OZ MEDLIB
Činnosť a aktivity OZ MEDLIB boli publikované v bulletine InfoMedLIb:










Vzácny človek – vzácne jubileum
InfoMedLib, 9, 2008. č. 2 s. 1 – 3
OZ MEDLIB jubiluje
InfoMedLib, 9, 2008. č. 2 s. 10 - 14
Správna výţiva a zdravý spôsob ţivota
InfoMedLib, 9, 2008. č. 2 s. 46 – 50
15. Výročie vzniku Dokumentačného strediska SZO
InfoMedLib, 10, 2009. č. 1 s. 17 – 19
Zasadalo predsedníctvo OZ MEDLIB
InfoMedLib, 10, 2009. č. 2 s. 30 – 31
Cvičenie a zdravý spôsob ţivota
InfoMedLib, 10, 2009. č. 2 s. 38 – 41
Zo zasadnutia predsedníctva OZ MEDLIB
InfoMedLib, 11, 2010. č. 2 s. 30 – 31
Zdravé srdce
InfoMedLib, 11, 2010. č. 2 s. 41 – 46

Propagácia činnosti OZ MEDLIB
 www.sllk.gov.sk

 www.nczisk.sk
 www.infolib.sk

Hospodárenie OZ
Príjmy OZ MEDLIB tvorili dobrovoľné členské príspevky členov OZ, príjmy z odvedenej
2 % dane, sponzorské príjmy, príjmy z reklamy a úroky v banke :

2008

členské príspevky

príjmy z vydavateľstva SANOMA

príjmy z 2 % dane

1 290,00 Sk (42,82 €)
5 500,00 Sk (182,57 €)
45 053,00 Sk (1 495,49 €)

2009

členské príspevky

príjmy z vydavateľstva SANOMA

príjmy z 2 % dane

27,00 €
192,22 €
1 329,54 €

2010

členské príspevky

príjmy z vydavateľstva Ecopress

sponzoring

príjmy z 2 % dane

30,00 €
134,90 €
67,60 €
1 050,31 €

Hospodárenie OZ
2011

členské príspevky

príjmy z vydavateľstva Ecopress

príjmy z 2 % dane

27,00 €
32,48 €
1 534,40 €

Príjmy celkom
2008 – 2011

6 146,33 €

POĎAKOVANIE
RNDr. Elle Görnerovej
a
RNDr.Márii Krekovej
za aktívnu publikačnú činnosť pre periodikum Zdravotnícke noviny, a
za finančný výťažok z publikovania vo výške 542,17 € ktorý nezištne
darovali pre OZ MEDLIB.

Príjmy z 2 % daní
Príjmy celkom (2008 – 2011)

5 409,74 €

Z toho:
- nákup biomedicínskej literatúry do
fondu SlLK v celkovej hodnote
□ 2008 – 2010
□ 2011

3 232,03 €
3 163,25 €
68,78 €

V súčasne dobe sa z tohtoročných príjmov 2 % dane realizuje akvizícia

najnovšej biomedicínskej literatúry pre SlLK

BIOMEDICÍNSKA LITERATURA
NÁSTROJ VZDELÁVANIA A RIEŠENIA
PROBLÉMOV V KLINICKEJ PRAXI

OZ MEDLIB
touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí podporili výzvu OZ a v roku 2011
venovali 2 % zo svojich daní
účelovo na nákup národnej produkcie
biomedicínskej literatúry
v celkovej finančnej čiastke vo výške
1 534,40 €

Poďakovanie členom
predsedníctva OZ MEDLIB
OZ MEDLIB vyslovuje srdečné a
úprimné poďakovanie
predsedovi OZ
prof. MUDr. Štefanovi
Galbavému DrSc.
za aktívny prístup pri plnení
úloh OZ v uplynulom
volebnom období 2007 - 2011
Srdečné a úprimné poďakovanie
vyslovujeme aj členom
predsedníctva a KRK OZ
ktorí v uplynulom volebnom
období svojim aktívnym
prínosom podporili činnosť
OZ MEDLIB.

Návrh na funkciu predsedu OZ MEDLIB
na volebné obdobie
2012 - 2014

Prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Je jedným zo zakladateľov Ústavu laboratórnych vyšetrovacích metód LF UK
a Onkologického ústavu sv. Alţbety v Bratislave, od roku 2004 je vo funkcii
prednostu ústavu. V súčasnej dobe pôsobí ako prorektor pre pedagogickú činnosť
a prednosta Ústavu súdneho lekárstva LF UK v Bratislave. Je členom redakčných
rád odborných časopisov a odborných komisií v odbore patológia. Publikoval v
mnohých domácich a zahraničných odborných časopisoch a publikáciách. Jeho
publikačná činnosť zahŕňa veľké mnoţstvo publikovaných príspevkov, je autorom
a spoluautorom 229 vedeckých publikácií, z toho 74 zahraničných. Citačné ohlasy
v prácach iných autorov prevyšujú číslo 400. Za vedeckú a publikačnú činnosť a
spoločenské aktivity získal viacero ocenení.

Návrh členov predsedníctva OZ MEDLIB na
volebné obdobie 2012 - 2014









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

Návrh členov kontrolnej a revíznej komisie
OZ MEDLIB na volebné obdobie
2012 - 2014

 Oľga Zemešová
 Jana Kekeňáková
 Oľga Harvánková

Úlohy a ciele OZ MEDLIB na nové
volebné obdobie
Riadne VZ OZ MEDLIB doporučuje predsedníctvu OZ MEDLIB:


v spolupráci so Slovenskou lekárskou kniţnicou v Bratislave
podieľať sa na ďalšom vzdelávaní ako aj vytváraní priaznivých
podmienok pre skvalitňovanie kniţnično – informačných sluţieb



i
naďalej
zabezpečovať
finančné
prostriedky
formou
sponzorských darov, z 2 % odvedených daní a pod.; získané
finančné príjmy vyuţívať na nákup biomedicínskej literatúry a
na organizovanie vzdelávacích podujatí

ĎAKUJEME NOVOZVOLENÝM ČLENOM
PREDSEDNÍCTVA, KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE
OZ MEDLIB ZA PRIJATIE KANDIDATÚRY NA
NOVÉ VOLEBNÉ OBDOBIE.
VOPRED ĎAKUJEME ZA VZÁJOMNÚ
ÚSPEŠNÚ SPOLUPRÁCU

