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Z á p i s  

z jednání členské schůze  Spolku smluvních ftizeologů (SSPf) konané dne 22.4.2015 v Klokočné 

 

Program : 1. Zpráva o činnosti SSPf 

                 2. schválení nových stanov podle platného občanského zákoníku 

                 3. volba výboru SSPf 

                 4. volba předsedy a místopředsedy SSPf 

                 5. závěr – přijetí usnesení 

 

1. Členskou schůzi zahájila z pověření odstupujícího předsedy členka výboru SSPf MUDr. 

Pavla Nykodýmová, která schůzi předsedala. Předložila návrh na volbu zapisovatele a 

ověřovatele zápisu schůze. Zapisovatelkou byla zvolena jednomyslně MUDr. Alena 

Havlíková. Ověřovateli byly jednomyslně zvoleni: MUDr. Luba Strouhová, MUDr. Ivana 

Boučková. 

 

2. Přesedající přednesla zprávu o činnosti SSPf za uplynulé období. 

 

3. Přesedající dále předložila návrh nových stanov, které byly členům minulého výboru předem 

zaslány k připomínkám. Připomínky k novým stanovám nebyly a stanovy byly 

v předloženém znění schváleny hlasy všech přítomných. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo 

nehlasoval proti. Přijetím stanov bylo také změněno sídlo spolku 

 

4. Po té bylo přistoupeno k volbě nového výboru SSPf, který je sedmičlenný s jedním 

náhradníkem. 

Za řádné členy výboru byli zvoleni : MUDr. Jiří Balý, MUDr. Iva Čierná Peterová, MUDr.                                 

Alena Havlíková, MUDr. Ivo Hojka, MUDr. Pavel Kalina, MUDr.Ing. Jan Křepelka, MUDr. Pavla 

Nykodýmová a jako náhradník MUDr. Jano Dindoš 

5. Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy a místopředsedy nového výboru SSPf 

Předsedou byla zvolena jednomyslně MUDr. Pavla Nykodýmová a místopředsedou byl 

jednomyslně zvolen MUDr.Ing. Jan Křepelka 

 

6. Závěrem nový předseda spolku se vyjádřil k další činnosti spolku a navrhl přijetí  usnesení, 

kterým se výboru ukládá, aby plnil hlavní poslání spolku, jímž je hájit zájmy 

pneumoftizeologických pacientů, podpora ambulantní pneumoftizeologické péče  o pacienty, 

hájit zájmy soukromých zdravotnických zařízení v oboru pneumoftizeologie a zájmy 

zaměstnanců těchto zařízení, účast pověřených členů SSPf na jednání s orgány státní správy 

při řešení problémů dotýkajících se mimonemocniční péče o pnemoftizeoligické pacienty a 

účast při dohodovacích jednáních se zdravotními pojišťovnami.  


