Volby do výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
2018
Vážení členové Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP. Výbor SLM ČLS JEP se na
výborové schůzi dne 2. 10. 2018 usnesl na vyhlášení voleb do výboru a revizní komise SLM na roky
2019 – 2022. Byla zvolena volební komise v tomto složení:
MUDr. Vladimír Petkov - předseda volební komise
RNDr. Eva Jechová
MUDr. Kateřina Kripnerová
Organizace voleb
Volby jsou dvoukolové, tajné. Poprvé v historii naší společnosti budou elektronické. Důvodem je
vysoká cena a pracnost korespondenčního systému. E-mailovou adresu má naprostá většina členů naší
společnosti. Ti, kteří ji nemají, což představuje pouze 18 členů, budou volit korespondenčně.
V prvním kole se bude vybírat 20 kandidátů za členy výboru a 5 kandidátů do revizní komise. Touto
volbou vznikne kandidátka, ze které se bude volit ve druhém kole 15 členů výboru a 3 členové revizní
komise ze všech členů společnosti, kteří dostali alespoň jeden hlas.
Elektronické volby
Dovolujeme si Vám zaslat tuto zprávu na e-mailovou adresu uvedenou v centrální evidenci členů ČLS
JEP. Předpokládáme, že využijete možnost volit elektronicky.
1. V termínu od 8. 11. 2018 do půlnoci 14. 11. 2018 budete mít možnost navrhovat kandidáty ze všech
volitelných členů SLM (20 kandidátů do výboru a 5 kandidátů do revizní komise). Zpráva o spuštění
voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím systému pro
elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.
2. V termínu od 21. 11. 2018 do půlnoci 28. 11. 2018 budete mít možnost vlastní volby z kandidátů,
kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí (15 členů výboru a 3 členové revizní komise).
3. Výsledky voleb budou vyhlášeny do 4. 12. 2018 na semináři SLM a na webových stránkách
společnosti.
Sledujte prosím své mailové adresy a webové stránky společnosti, kde se budete moci seznámit s
programy kandidátů a s dalšími informacemi o volbách (http://www.cgs-cls.cz/volby-2018/).
Korespondenční volby
Členové SLM, kteří volí korespondenčně, obdrží poštou seznam členů, volební lístek a zpětnou
obálku. Volí výběrem vlastního kandidáta podle seznamu členů SLM.
Postup volby:
· Nejdříve navrhují 20 kandidátů do výboru společnosti a 5 kandidátů do revizní komise.
· Volební lístek bude neplatný tam, kde budou uvedeny větší počty kandidátů nebo tam, kde bude
v seznamu uvedené jméno, které se nevyskytuje v oficiálním seznamu členů společnosti. Platí
pouze volební lístek označený originálním razítkem (kopie volebního lístku je neplatná) a
doručený ve stanoveném termínu.
· Po vytvoření volební kandidátky do výboru společnosti a kandidátky do revizní komise volí 15
členů výboru společnosti a 3 členy revizní komise.
Vyplněné volební lístky zašlete na adresu MUDr. Vladimír Petkov, Oddělení klinické
mikrobiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 a
obálku označte textem „VOLBY.“

Uzávěrka návrhu kandidátů je do 15. 11. 2018. uzávěrka voleb do výboru a revizní komise je do
30. 11. 2018. Volební lístky, které dojdou po těchto termínech, budou neplatné.
Přeji všem členům naší společnosti, aby účast ve volbách byla co nejvyšší a aby měli šťastnou
ruku při volbě nového výboru v období, kdy se může oprávněně zhodnocovat předchozích roky
existence naší společnosti zejména v existenčně důležitých oblastech našeho oboru souvisejících
s politikou kvality, národními vyšetřovacími postupy a úhradou od plátců zdravotního pojištění.
Kromě těchto ekonomických témat nesmíme opomenout funkci výboru a Společnosti v rovině
odborně vzdělávací.
Při postupné generační výměně v oboru lékařské mikrobiologie je třeba si přát, aby se zvýšil
podíl mladých lékařských/klinických mikrobiologů, kteří se účastní aktivního odborného života
naší Společnosti, ať už ve výboru společnosti nebo v Pracovních skupinách, které se uplatňují
oboru lékařské mikrobiologie.
Přeji Vám dobrou volbu.
doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.
předseda SLM ČLS JEP
V Praze dne 5. 11. 2018.

