Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Občianske združenie,
Mierová 30, 821 05 Bratislava, IČO : 31872557
Číslo ú.: Tatra Banka 2661290008/1100, e-mail: dusan.krizko@sdat.sk
e-mail: sdat@sdat.sk; www.sdat.sk

Zápisnica
zo schôdze Prezídia SDaT SR konanej dňa 15. 06. 2016 na Orave.
Prítomní:

Hostia :

Ing. D. Križko, RNDr. M. Ďurovičová, CSc., D. Szigli-Masopustová, E. Juhasová,
Mgr. J. Franer, M. Ivančák, M. Mudrová, J. Tarnoci, B. Petrasová,
H. Draxlerová, Danka Machurková
Ing.Tibor Karlik

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Príhovor hosťa Ing. T. Karlika
Informácie o priebehu príprav 1. SŠHTD v 10/2016 s miestom konania na Zelenej vode
Informácia o Európskych športových hrách dialyzovaných a transplantovaných vo Fínsku 2016
Spracovanie projektov a vyúčtovaní
Rôzne.

K bodu 1.
Zasadnutie prezídia SDaT, ktoré sa konalo na Orave v hoteli Altis, otvoril a viedol Ing. D. Križko podľa
programu.
K bodu 2.
Ing. Tibor Karlik vedie dobrovoľne účtovnú agendu SDaT Slovensko. Upozornil na správne vyčíslovanie
príjmov a výdajov v projektoch a vyúčtovaniach. Veľmi dôležité je sledovanie čerpania prijatých
finančných prostriedkov, zvlášť z 2% odvedených daní a správne vykazovanie do písomného hlásenia
pre Ministerstvo vnútra. Zmluvy o hmotnej zodpovednosti je potrebné dať podpísať všetkým, ktorí majú
podpisový vzor na disponovanie s peniazmi na bežnom účte ZO SDaT, resp. SDaT SR.
1/2016
Zmluvy o hmotnej zodpovednosti dať podpísať všetkým, ktorí majú právo disponovať s finančnými
prostriedkami na bežnom účte ZO SDaT a SDaT Slovensko.
Termín: ihneď
Zodpovední: podĺa textu a Szigli Masopustová
2/2016
Do vyúčtovaní projektov SDaT nevykazovať do príjmu a zároveň do výdaja sponzorské - bezplatne
poskytnuté služby, alebo priestory a iné poskytnuté bezhotovostné príspevky.
Termín: ihneď
Zodpovední: predsedovia ZO SDaT,
spracovatelia projektu
3/2016
Dôsledne sledovať a evidovať skutočné čerpanie finančných prostriedkov SDaT Slovensko.
Termín: trvalý
Zodpovedná: pokladníčka SDaT Slovensko
4/2016
Platby SDaT uskutočňovať cez bežný účet a pokladničnú hotovosť udržovať vo výške do 20,- €.
Termín: trvalý
Zodpovední: pokladníci ZO SDaT, resp. kto má
dispozičné právo na BÚ ZO SDaT, či SDaT SR

K bodu 3.
D. Križko informoval o zabezpečení 1. SŠHTD na Zelenej vode v októbri 2016.
5/2016
Prezídium odsúhlasilo organizáciu a zabezpečenie 1. Slovenských športových hier transplantovaných a
dialyzovaných 2016 na Zelenej vode s pozvanými hosťami.
K bodu 4.
Ing. Križko informoval o prípravách a účasti na Európske športové hry vo Fínsku 2016.
Informoval aj o zabezpečovaní účasti na Svetové športové hry v Španielsku 2017.
6/2016
Zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 2.500,- € na medzinárodné športové hry.
Termín: 31. 07. 2016
Zodpovedný: Ing. Križko Dušan
K bodu 5.
Prezídium sa venovalo plánu činnosti jednotlivých ZO SDaT a otázke možného krátenia finančných
príspevkov na jednotlivé plánované akcie do konca roku 2016.
7/1016
ZO SDaT po odsúhlasení projektov doložia následne menný zoznam tých, ktorí projekt odsúhlasili.
Termín: trvalý
Zodpovední: spracovatelia projektov,
predsedovia ZO SDaT
K bodu 6.
8/2016
Prezídium schvaľuje paušálny ročný príspevok 20,- € na telefón pre každú ZO SDaT pri zabezpečovaní
akcií a projektov a ročný príspevok 75,- € na telefón pre prezidenta SDaT SR a pokladníka SDaT SR.
9/2016
Prezídium schvaľuje poplatok za účasť na akciách SDaT SR vo výške 35 % z nákladov pre
zdravotníckych pracovníkov (ako pre členov pacientov) a 65 % z nákladov pre jeho jedného rodinného
príslušníka.
10/2016
Uznesenia z predchádzajúcej zápisnice ostávajú naďalej v platnosti.
S uzneseniami oboznámiť: členov prezídia

Vypracovala:
Emília Juhasová
tajomníčka SDaT Slovensko

Schválil:
Ing. Dušan Križko
prezident SDaT Slovensko

