Voľby do výboru SSAIM a dozornej rady na roky 2015 – 2018

Vyzývame všetkých členov SSAIM, ktorí chcú pracovať vo výbore SSAIM a dozornej rade
SSAIM vo volebnom období 2015 – 2018, aby sa prihlásili s eventuálne krátkym pracovným
životopisom elektronicky na adresu predsedu volebnej komisie: MUDr. Peter Kern, e-mail:
peter.kern@sm.unb.sk alebo písomne na adrese: MUDr. Peter Kern, OAIM, Nemocnica Staré
Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava do 19.9.2014.
Podmienkou pre kandidovanie je členstvo v SSAIM.
V prihláške je potrebné uviesť meno, priezvisko, tituly, pracovisko, rok narodenia a či sa
jedná o kandidatúru do výboru, alebo dozornej rady. Uviesť treba kontaktnú mailovú adresu,
na ktorú bude zaslané potvrdenie o prijatí kandidatúry. V prípade, že takéto potvrdenie
nebude spätne zaslané, prihláška zrejme nebola doručená.
U členov, ktorí zatiaľ v orgánoch SSAIM nepôsobili, je obzvlášť žiadúce uviesť aj krátky
životopis a skúsenosti, prípadne oblasť, v ktorej by mohli byť pre členskú základňu SSAIM
prínosom – pozri prílohu.
V prípade, že by bol návrh zaslaný na inú osobu, než odosielateľ, bude sa vyžadovať súhlas
s kandidatúrou od navrhovanej osoby.
Hlasovanie bude jednokolové, korešpondenčným spôsobom. Volebný výbor navrhne výboru
SSAIM na schválenie menoslov predznačených členov SSAIM na kandidátke (volebnom
lístku) v abecednom poradí, okrem nich bude na kandidátke priestor pre hlasovanie za
minimálne 5 ďalších kandidátov. Voliť sa bude maximálne 13 kandidátov do výboru a 3 do
dozornej rady.
Termíny pre odoslanie volebného lístku a vyhlásenie výsledkov budú uverejnené na
samotnom volebnom lístku.
Volebný výbor SSAIM
Peter Kern, predseda
Monika Grochová
Alena Chebenová
Ján Mačkin
Ivana Mišíková

Príloha:
Schéma životopisu pre kandidatúru do výboru SSAIM:
Meno, tituly:
Rok narodenia:
Pracovisko:
Kontakt: email
Vzdelanie, vrátane významných kurzov/pobytov:
Odborné záujmy a odborné aktivity:
Členstvo v odborných spoločnostiach, funkcie:
Svoje skúsenosti a iniciatívu chcem uplatniť v činnosti SSAIM v týchto oblastiach:

Uchádzam sa o kandidatúru do výboru /dozornej rady SSAIM 2015-2018.
Som členom SSAIM

