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Zápisnica
zo schôdze Prezídia SDaT SR konanej dňa 2. - 3. 10. 2015 na Zelenej vode.
Prítomní:
Ospravedlnený

Ing. D. Kriţko, RNDr. M. Ďurovičová CSc., Mgr. J. Franer, D. Szigli-Masopustová,
E.Juhasová, Ľ. Fabianová, M. Mudrová, J. Tarnoci, H. Draxlerová, B. Petrasová,
D.Machurková.
M. Ivančák.

Program:
1.
Zahájenie a privítanie hostí
2.
Návrh programu na schválenie
3.
Informácia o priebehu „Športových hier SDaT 2015“ a prednáške MUDr. Ţilinskej PhD.,
naplánovanej pri príleţitosti “Európskeho dňa darcovstva“, ktorou sa začína 2. etapa kampane
„Sedem ţivotov“
4.
Informácia o príprave Slovenských hier transplantovaných a dialyzovaných (SHTD) v 10/2016
5.
Informácia o Ustanovujúcej schôdzi ZO SDaT Trenčín s termínom konania 4.10.2015
na Zelenej vode
6.
Kontrola uznesení a úloh
7.
Rôzne
K bodu 1.
Ing. Dušan Kriţko, Prezident SDaT Slovensko, zahájil zasadnutie prezídia SDaT a privítal hostí.
K bodu 2.
D. Kriţko oboznámil prítomných s navrhnutým programom a predloţil ho na schválenie.
Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými.
K bodu 3.
Celkové zabezpečenie športových hier konaných 2.- 4. októbra 2015 zhodnotil organizátor hier
D.Kriţko. Konštatoval, ţe o tohoročné hry SDaT má záujem najväčší počet účastníkov v doterajšej
histórii hier. Hry sa konajú uţ niekoľko rokov na osvedčenom mieste, na Zelenej vode pri Novom Meste
nad Váhom, kde sú výborné podmienky na ubytovanie, stravovanie a samozrejme na športovanie
a spoločenské vyţitie.
Pri príleţitosti Európskeho dňa darcovstva (06.10.2015), bola na 03.10.2015 v hoteli Perla
naplánovaná prednáška MUDr. Zuzany Ţilinskej, PhD. prezidentky Slovenskej transplantologickej
spoločnosti, ktorá sa konala v súvislosti so začiatkom 2. etapy kampane „Sedem ţivotov“.
Prednáška bola orientovaná na informácie o transplantácii obličiek, prebiehajúcej kampani zameranej
na podporu darcovstva a zvýšenie povedomia u obyvateľstva a počtu transplantácii.
Po prednáške sa rozvinula diskusia s mnoţstvom otázok pacientov.
K bodu 4.
D. Kriţko - prezident SDaT SR a zároveň tím manaţér reprezentácie Slovenska, informoval o priebehu
príprav Slovenských hier transplantovaných a dialyzovaných športovcov, kde sa môţu zúčastniť
športovci s akýmkoľvek transplantovaným orgánom. Predpokladaný termín konania je 30.9. - 2.10.2016
na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom.
Boli oslovené aj ďalšie spoločnosti zastrešujúce transplantovaných pacientov (srdce, pečeň a pľúca pľúcna hypertenzia), ktoré prejavili o predmetné hry záujem.
1/ 2015
Pokračovať v príprave a organizácii SHTD 2016.
Zodpovední: D. Kriţko a Prezídium SDaT SR.
Termín: priebeţne.

K bodu 5.
Členovia prezídia SDaT boli informovaní o ustanovujúcej schôdzi ZO SDaT Trenčín, s termínom konania
04.10.2015 na Zelenej vode, nakoľko viacerí dialyzovaní a transplantovaní pacienti z tohto regiónu
prejavili záujem o členstvo v našej organizácii. Niekoľkí členovia prezídia sľúbili účasť na tejto schôdzi za
účelom pomoci pri rozbehu činnosti novej ZO.
K bodu 6
Kontrola uznesení zo zasadania prezídia SDaT zo 6.6.2015 na Hrabove.
2/2015
Základná organizácia SDaT Košice - nesplnila uznesenie 8/2015. ZO SDaT Košice predloţí pokladničnú
knihu a ročné vyúčtovanie a Správu o hospodárení ZO Košice podľa Zásad hospodárenia za roky 2013
a 2014.
Zodpovední: Antal Gejza, Tarnoci Ján.
Náhradný termín: do 30. 12. 2015.
Ostatné uznesenia boli splnené, resp. sa plnia.
Kontrola uznesení z VIII. konferencie delegátov zo 6.6.2015 na Hrabove.
3/2015
Prezídium bude naďalej jednať s Tatrabankou o vytvorení podúčtov pre jednotlivé ZO SDaT, aby všetky
účty jednotlivých ZO boli v jednom bankovom ústave.
Zodpovední: prezident Ing. Kriţko a predsedovia jednotlivých ZO SDaT.
Termín: do 31.12.2015.
Ostatné uznesenia boli splnené, resp. sa plnia.
K bodu 7
4/2015
Pri kontrole vyúčtovania projektov ZO SDaT Košice (napr. Sivec júl 2015) sa konštatovalo, ţe účasť
pacientov na projekte bola veľmi nízka a na druhej strane väčšina účastníkov boli rodinní príslušníci a
priatelia.
Preto prezídium stanovuje na základe schválenia s platnosťou od 01.01.2016 úhradu za účasť na
celoslovenských akciách, resp. akciách jednotlivých ZO nasledovne:
- Dialyzovaný a transplantovaný pacient (člen) + jeden sprievodca - manţel/manţelka, resp.
partner/partnerka (člen) a jedno vlastné dieťa (do 12 rokov) majú účasť na projekte za
zvýhodnených podmienok vo výške 35% nákladov na účastníka.
- Ďalší jeden pacientov rodinný príslušník (člen), ako aj zdravotný pracovník (člen) hradí za účasť
na projekte 60% nákladov na účastníka.
- Následne ďalší rodinný príslušník (člen), resp. nečlen SDaT hradí za účasť na projekte
100% nákladov na účastníka.
5/2015
Členka kontrolnej komisie Ľ. Fabiánová vykonala kontrolu vykonávania pokladničnej agendy SDaT SR
za rok 2014. Konštatuje, ţe pri vyúčtovaní projektov nie sú doloţené úplné a správne výdajové doklady
a faktúry pri projektoch ZO SDaT Košice. Prezídium predloţenú správu za rok 2014 schválilo.
Z tohto zistenia vyplýva, ţe predkladateľ vyúčtovania za ZO SDaT Košice predloţí správne Vyúčtovanie
projektov, kde budú správne rozpísané náklady a výdaje za ubytovanie, stravu a ostatné náklady
rozpísané vo faktúre, aby boli uvedené jednotlivé nákladové poloţky, tak ako bolo poţadované pri akcii
Sivec júl 2015.
Zodpovedný: Gejza Antal.
Termín: do 15.12.2015.
6/2015
Predloţiť archív kompletnej pokladničnej agendy SDaT SR, ktorú vykonávali v Košiciach za rok 2013.
Zodpovední: Ivančák Martin, Tarnoci Ján, Antal Gejza.
Termín: do 15.12.2015.

7/2015
Predloţiť zápisnicu (správu) o kontrole pokladničnej agendy SDaT SR za rok 2013.
Zodpovedný: Gejza Antal.
Termín: do 15.12.2015
Príloha: Správa kontrolnej komisie SDaT Slovensko za rok 2014.

Vypracovala: Emília Juhasová
tajomníčka SDaT Slovensko

Schválil:

Ing. Dušan Kriţko
prezident SDaT Slovensko

