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Z á p i s n i c a 

    VIII. Konferencie delegátov 
                           zo  dňa 06.06.2015 v Hrabove pri Ružomberku. 

 
 
 
 
Prítomní: Viď prezenčná listina 
Ospravedlnení: Mgr. J. Franer 

 
 
 
Program: 
 
1.  Zahájenie a privítanie hostí 
2.  Návrh programu na schválenie 
3.  Voľba  mandátovej  a volebnej  komisie 
4.  Správa o činnosti spoločnosti za roky 2013 - 2014 
5.  Správa o hospodárení spoločnosti za roky 2013 - 2014 
6.  Správa kontrolnej komisie za roky 2013 - 2014 
7.  Diskusia, rôzne, prezentácia činností jednotlivých ZO za roky 2013 - 2014 
8.  Zmena stanov SDaT SR 
9.  Voľby členov prezídia a kontrolnej komisie 
10. Vyhlásenie výsledkov volieb 
11. Uznesenia 
12. Zasadanie novozvoleného prezídia 
 
 
K bodu 1. 
Konferenciu delegátov zahájil a privítal prítomných delegátov a hostí prezident SDaT Slovensko  pán 
Ing. Križko Dušan.  
 
K bodu 2. 
Oboznámil prítomných s programom a dal odsúhlasiť predložený program. Prítomní program VIII. 
Konferencie delegátov  SDaT schválili. 
 
K bodu 3. 
Do mandátovej komisie boli navrhnuté  a schválené konferenciou: 
pani Humajová D. a pani  Draxlerová H. 
Do volebnej komisie boli navrhnuté a schválené konferenciou: 
pani Petrasová B. a pani Obšutová M. 
 
K bodu 4. 
Správu o činnosti SDaT Slovensko za roky 2013 - 2014 podrobne predniesol prezident spoločnosti  
Ing. Križko Dušan.  

 Informoval prítomných o uskutočnených akciách a projektoch. Upozornil na skvalitnenie činnosti, 
na zvýšené zameranie činnosti vzdelávacích akcií, na zabezpečovanie včasnej prepravy  
sanitkami pacientov na dialýzu a späť domov. 
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  Zlepšenie propagácie  a informovanosti verejnosti o postupoch život zachraňujúcej 

transplantácie a s tým súvisiacich odberoch. K týmto aktivitám sa uskutočnili celoslovenské akcie 
„Krása okamihu“ v jedenástich mestách Slovenska s trvaním od 4.3.2014 do 12.2.2015. 

 
 14.4.2015 bol v Bratislave zahájený ďalší významný  celoslovenský projekt  (informačná kampaň) 

zameraný  na oboznamovanie a informovanie verejnosti o transplantáciach orgánov s názvom     
„Sedem životov“. Hlavným organizátorom bola Slovenská transplantologická spoločnosť. 

 
 Naši členovia - športovci dosahujú vynikajúce výsledky v športových súťažiach v európskych      

a svetových hrách dialyzovaných a transplantovaných pacientov. Účastníci vždy dosiahli 
medailové umiestnenia, za čo im blahoželáme a ďakujeme. Napriek tomu, že nedostávame 
žiadnu finančnú, ani hmotnú podporu pre športovcov zo štátnych prostriedkov. Tohto roku sa 
uskutočňujú  Svetové hry transplantovaných - WTG  2015 v Argentíne, kde sú schválení traja 
pacienti - športovci. 

 
 Skvalitnilo sa aktuálne prezentovanie  činnosti  SDaT na webovej stránke našej spoločnosti. 

 
 Finančná podpora našej spoločnosti vyplýva z príjmu 2 %  z vyplatených daní z príjmu a 

sponzorských darov. Ing. Križko vyzval prítomných, aby zlepšili propagáciu našej činnosti vo 
svojich regiónoch, aby sa mohla získať prípadná  finančná, resp. hmotná  sponzorská podpora. 

 
 Správa je prílohou zápisnice. 

 
K bodu 5. 
Správu o hospodárení SDaT Slovensko za roky 2013-2014 predniesla pokladníčka spoločnosti pani 
Szigli-Masopustová. Správa je prílohou zápisnice. 

 Upozornila na správne prijímanie sponzorskej podpory na základe  Dohody, ktorá napĺňa 
náležitosti Občianskeho zákonníka, kde sa finančná podpora bude prijímať jedine cez účet SDaT 
Slovensko a nie na účet základných organizácií. 

 Vyzvala zodpovedných  ZO na spracovanie vyúčtovania projektov, aby ich  odovzdávali 
najneskôr do 30 dní po uskutočnení akcií a  prípadné opravy do nasledujúcich 14 dní. 

 Upozornila, že vo vyúčtovaní projektu treba povinne dopísať vyhlásenie: „Prehlasujem, že príjmy 
a výdaje sú napísané pravdivo“.  

 Originálne doklady sa doložia k Vyúčtovaniu projektu, základná organizácia si bude archivovať 
opisy a fotokópie.  

 Ročnú uzávierku pokladne základných organizácií za rok 2014 zaslať pokladníčke do 30.9.2015, 

t.j. oskenované pokladničné denníky ZO SDaT a Správy o hospodárení za rok 2014. 

K bodu 6. 
Do 30.9.2015 spracovať  Kontrolnú správu za pokladňu SDaT SR za roky 2013 - 2014, ktorá sa 
vyhodnotí na zasadaní prezídia SDaT SR v októbri 2015 na Zelenej vode. 
 
K bodu 7. 
Diskusia, rôzne, prezentácia činnosti ZO SDaT:  
      -    Konferencia odsúhlasila zmenu banky pre vedenie účtu SDaT Slovensko. Nutnosť zmeny   
           vyplynula z vysokých poplatkov za bankové operácie. 
       
      -    ZO Krompachy žiadali o rozpustenie základnej organizácie. Konferencia rozpustenie odsúhlasila. 
 

- Pani Dr. Ďurovičová, podrobne informovala, ako spoluorganizátorka, prítomných o 

celoslovenskej akcii „Krása okamihu“. Išlo o úspešnú akciu s pozitívnym ohlasom u verejnosti, 

kde sa prezentovalo 30 vybraných najzaujímavejších fotografií pacientov pred a po transplantácii. 

Výstava a prednášky  odborných lekárov pre verejnosť sa uskutočnili v jedenástich mestách, za 

účasti zástupcov mesta a verejnoprávnych médií. Týmto projektom bola laická verejnosť 

informovaná aj o etických otázkach transplantácie orgánov. Hlavnú organizáciu zabezpečovala 

pani Mgr. V. Pagáčová zo spoločnosti Dar života -  spoločnosť združuje pacientov po 

transplantácii srdca.  



- Pre veľký ohlas a úspech nasleduje ďalší projekt  fotosúťaž pod názvom „Unisono“  -    s témou 

súzvuk s prírodou.    

- Ing. Križko upozornil na dôležitosť vylepšenia a spresnenia legislatívnych úprav pre odber 
orgánov a tým súvisiaci možný zvýšený počet transplantácií. 
 

- Pani Szigli-Masopustová  a pani Dr. Ďurovičová informovali o jednaní ohľadom prepravy 
pacientov na dialýzu a domov na Ministerstve zdravotníctva SR a s jednotlivými 
zabezpečovateľmi prepravy, kde sa snažili dohodnúť  správne načasovanie optimálnej prepravy, 
aby sa zbytočne dlho nečakalo na prepravu na  a  z dialyzačných stredísk. 

   
O činnosti základných organizácií za obdobie 2013 - 2014 informovali: 
za Košice pán Tarnoci, za Prešov pani Mudrová, za Starú Ľubovňu pani Draxlerová, za Spišskú Novú 
Ves pani Sigetiová, za Bratislavu pani Dr. Ďurovičová.  
Vyjadrili sa k uskutočneným projektom a taktiež k problémom, ktoré sprevádzajú a ovplyvňujú činnosť  
a členskú základňu každej základnej organizácie. 
Jednotlivé správy sú priložené k zápisnici. 
 
K bodu 8. 
Konferencia delegátov SDaT Slovensko schválila nasledujúce zmeny Stanov SDaT Slovensko: 
 
Zmenu Stanov SDaT Slovensko zaregistrovaných na Ministerstve vnútra SR dňa 28.6.1993,číslo spisu 
VVS/1-900/90-6323: 
v časti článok 2, Hlava I. Názov, sídlo a obvod činnosti organizácie v pôvodnom znení: 
 
Sídlom „Spoločnosti“ je: kpt. Nálepku 9, 040 01 Košice.   
sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa: 
 
Sídlom „Spoločnosti“ je: Mierová 30, 821 05 Bratislava. 
Prezídium „Spoločnosti“ je oprávnené upraviť, resp. zmeniť sídlo „Spoločnosti“. 
 
K bodu 9. 
Konferencia delegátov  podľa návrhu zvolila a schválila  jednotlivo  jedenásť členov prezídia SDaT SR  
v zložení: Helena Draxlerová,  RNDr. Marta Ďurovičová, CSc., Mgr. Jozef Franer, Martin Ivančák, Emília 
Juhasová, Ing. Dušan Križko, Dana Machurková, Mária Mudrová, Bernadeta Petrasová, Daniela Szigli-
Masopustová, Ján Tarnoci. 
Ing. Vladimír Roháľ, navrhnutý za člena prezídia, bol zvolený do kontrolnej komisie a Scarlett Meryová  
navrhnutá  za člena prezídia bola nahradená pani Danou Machurkovou. 
 
Konferencia  delegátov  podľa  návrhu  zvolila a schválila jednotlivo troch členov  kontrolnej komisie  
SDaT SR v zložení: 
Gejza Antal - predseda komisie, 
Ľudmila Fabianová, Ing. Vladimír Roháľ. 
Mária Mudrová, navrhnutá do kontrolnej komisie, bola zvolená a schválená za člena prezídia. 
 
K bodu 10. 
Konferencia delegátov zvolila 11 členov prezídia SDaT SR a 3 členov kontrolnej komisie SDaT SR  
podľa predložených návrhov delegátov. 
 
K bodu 11. 
Schválené  uznesenia VIII. Konferencie delegátov SDaT SR: 
Konferencia delegátov berie na vedomie a schvaľuje nasledovné uznesenia: 
 
1/2015 
Správu o činnosti SDaT Slovensko za roky 2013 - 2014. 
 
2/2015 
Správu o hospodárení SDaT Slovensko za roky 2013 - 2014. 
 



 
3/2015 
Správy o činnosti jednotlivých ZO SDaT za roky 2013 - 2014. 
 
4/2015 
Schvaľuje návrh mandátovej komisie, návrh volebnej komisie. 
 
5/2015 
Schvaľuje  priebeh a zloženie volieb do riadiacich a kontrolných orgánov tak, ako sú napísané v  texte 
bodu 9. 
 
6/2015 
Schvaľuje úpravu Stanov Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných v zmysle napísaného  textu  
v bode 8. 
 
7/2015 
Schvaľuje zmenu banky vedenia bežného účtu SDaT SR a ukončenie vedenie účtu v Tatra Banke, 
pokiaľ nám nebude TB ochotná ponúknuť lepšie podmienky. Návrhy iných bankových ústavov predloží 
do 31.10.2015 Ing. Križko. 
 
8/2015 
Schválila pokyny pre zásady hospodárenia pre zodpovedných členov ZO SDaT- pri vyúčtovaní projektov 
ZO budú predkladať originál  príjmových a výdajových dokladov,  ZO budú archivovať opisy a ofotené 
podklady. 
  
9/2015 
Sponzorské príspevky finančného a hmotného rázu budú zodpovední zástupcovia  ZO prijímať jedine na 
účet SDaT Slovensko,  prijaté prostriedky sa poskytnú na vypracované projekty ZO.  
 
10/2015 
Zodpovední predsedovia a členovia výboru za Základné organizácie SDaT zašlú ofotené Pokladničné 
denníky a ročnú Správu o hospodárení ZO SDaT za rok 2014 pokladníčke SDaT SR do 30. 9. 2015. 
Správy o hospodárení  jednotlivých  ZO sa vyhodnotia v októbri 2015 na prezídiu SDaT SR na Zelenej 
vode. Ak sa nepredloží Správa o hospodárení  ZO za rok  2014, stráca ZO finančnú podporu  na 
projekty  pre ďalšie obdobie. 
 
11/2015  
Vypracovať  Správu kontrolnej komisie o hospodárení SDaT SR za roky 2013 - 2014  do 30. 9. 2015. 
Správa kontrolnej komisie  o hospodárení SDaT SR za roky 2013 - 2014 sa vyhodnotí na prezídiu SDaT 
v októbri 2015 na Zelenej Vode. 
 
12/2015 
Športovec - účastník hier WTG a ETG, ktorý získa pre SDaT SR finančnú podporu z 2 % odvedenej 
dane predloží kópiu Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, potvrdenú príslušným 
daňovým úradom. Následne má nárok na 50% zo získanej sumy na krytie jeho nákladov pri účasti na 
športových hrách. 
 
13/2015 
Prezídium bude naďalej spolupracovať s inými pacientskymi organizáciami na prospech dialyzovaných a 
transplantovaných pacientov. 
 
14/2015 
Prezídium sa bude zasadzovať všetkými  dostupnými metódami o zvýšenie počtu transplantácií. 
 
15/2015 
Prezídium bude naďalej sledovať nové zákony, zmeny v legislatíve a pripomienkovať  tie, ktoré sa týkajú  
našich pacientov. 
 
 



 
16/2015 
Prezídium sa bude venovať vo väčšej miere edukácií členov - pacientov,  ako aj informovaní  laickej 
verejnosti o postupoch pri život zachraňujúcej  transplantácii. 
 
17/2015 
Prezídium sa bude zasadzovať o zmenu zákonov diskriminujúcich transplantovaných pacientov. 
 
18/2015 
Každý člen SDaT sa bude usilovať o získanie sumy z 2 percent odvedenej dane. 
 
19/2015 
Ing. Dušan Križko zistí cenu za výpisy o zaslaní 2% odvedenej dane, aby sa mohli zaslať ďakovné listy 
„sponzorom - prispievateľom“. 
 
 
K bodu 12. 
Zápisnica zo zasadania novozvoleného Prezídia SDaT SR je  samostatnou prílohou. 
 
 
 
Prílohy:  
Správa o činnosti za roky 2013 - 2014 
Správa o hospodárení za roky 2013 - 2014 
Návrh na zmenu Stanov  SDaT SR  
Správy o činnosti ZO SDaT za roky 2013 - 2014 
Zápisnica novozvoleného prezídia SDaT SR zo dňa 6.6.2015 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:          Schválil: 
Emília Juhasová           Ing. Dušan Križko 
Tajomníčka SDaT            Prezident SDaT  
 


