Vážené kolegyně a vážení kolegové,
děkuji Vám za projevenou důvěru v prvním kole voleb do revizní komise ČSKB. Projevené
důvěry si velmi vážím.
Budu-li zvolena i ve druhém kole, budu nadále pomáhat prosazovat poslání a cíle ČSKB ČLS
JEP. Nad rámec činnosti revizní komise bych ráda:
o

spolupracovala na podpoře odborného vzdělávání laboratorních pracovníků,

o

podílela se na přípravě nových výkonů do Seznamu zdravotních výkonů,

o

podporovala spolupráci mezi jednotlivými laboratorními odbornostmi,

o

pracovala v zájmu zvyšování kvality práce v laboratořích.

RNDr. Hana Benáková, MBA

Proklamace kandidáta do Revizní komise ČSKB
Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Hezký den všem kolegyním a kolegům. Věřím, že i v novém složení bude náš Výbor
prosazovat nové vize ve fungování ČSKB a realizovat je v součinnosti s ostatními odbornými
společnostmi ČLS JEP. Revizní komise by měla tuto snahu vymezit v rámci platné legislativy,
stavovských pravidel a morálních principů. Bylo by mi ctí v takto fungující komisi pracovat a
činnost ČSKB v tomto duchu podporovat.

Prohlášení

Děkuji za projevenou důvěru v 1. kole voleb České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.
S prací v revizní komisi ČSKB nemám zatím zkušenosti, nicméně jako lékař v oboru klinická
biochemie pracuji již cca 25 let. Pokud budu zvolena v 2. kole voleb, budu se snažit podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí aktivně podílet na činnosti revizní komise ČSKB a
pracovat v zájmu zvyšování kvality práce v laboratořích.

V Praze dne 21.3.2022
MUDr. Klára Bořecká, Ph.D.

MUDr. Petr Kocna, CSc.
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi dali v 1. kole volby do revizní komise ČSKB,
budu-li zvolen členem revizní komise, tak se budu samozřejmě podílet na úkolech, které
budou do činnosti revizní komise patřit.
Revizní komise má především kontrolovat činnost výboru ČSKB.
Vzhledem k tomu, že jsem členem redakční rady časopisu KBM, na mezinárodní rovině
členem pracovní skupiny IFCC zaměřené na standardizaci testů FIT (WG-FIT), v problematice
kontroly kvality jsem supervizorem EHK - SEKK, a na MZ ČR členem mezioborové komise
screeningu KRCA, tak se mohu samozřejmě věnovat problematice vzdělávání, standardizace,
kontroly kvality a mezioborové spolupráce.

Prohlášení k volbám do revizní komise.

V revizní komisi bych byl platným členem. V minulosti jsem vykonával jako člen výboru funkci
pokladníka. Znám tedy všechny postupy vzhledem km účtování – jak ze strany ČSKB, tak ze
strany ČLS JEP. Mohu tak snadno posuzovat práci po finanční straně a vše zkontrolovat.
Mimo to jsem byl a stále jsem členem pracovních skupin EFLM. Máme tedy řadu blízkých
kontaktů.
I v minulosti jsem udělal dost práce pro ČSKB a tak bych ještě mohl být nějakou dobu platný.

Ing. Luděk Šprongl

Volební proklamace - MUDr. Miroslav Verner

1.
Plnění role revizní komise definované ve stanovách ČSL JEP, jako
kontrolního orgánu ČSKB. (Posuzovat soulad činností v působnosti ČSKB s platnou
legislativou.)
2.
Podpora komunikace uvnitř laboratorní medicíny v ČR a mezi
organizačními složkami ČLS JEP.
3.
Podpora nástrojů a aktivit k přenosu znalostí z laboratorní medicíny
do klinických oborů a naopak.

