
Zápisnica výboru 05.06.2008 v Košiciach  !
Program výboru schválený výborom: 
- prezencia 
- sekretariát 
- členská základňa 
- školiace akcie 
- finančné hospodárenie 
- Kongres 2008 SAST Plzeň - Kongres 2009 SR 
- Web 
 
Prezencia a uvítanie členov výboru SSAST. 
Prítomní : Mudr.Veselý L., Mudr. Delej B.,Mudr.Lupták V., 
Mudr.Varga M., Mudr.Sabol J., Mudr.Kubašovský J, Mudr.Smolko 
I. , Paulecová E. 
Ospravedlnení : Mudr .Lazar V., Mudr. Kuchta J. 
 
Sekretariát. 
Výbor schválil do funkcie asistentky sekretariátu SSAST slečnu 
Paulecovú Evu. Oboznámil ju s náplňou sekretariátu schválil 
mesačnú odmenu v hodnote 1500Sk. 
 
Členská základňa:  
Aktuálny počet a menoslov – výbor sa uzniesol , že uzná za členov 
všetkých lekárov , ktorí sa zúčastnili Kongresu v Tatrách 09/07. 
Podľa priloženej registrácie. 
Osobné údaje – charakteristika evidencie – formulár :ID, rok 
narodenia , pracovisko , atestácie, počet odpracovaných rokov v 
obore. 
Návrh poplatku a zápisného, doba trvania a členský preukaz - 
členstvo platí jeden kalendárny rok a platí do 31.3.nasledujúceho 
roku. 
Členstvo pre nových členov je podmienené zaplatením zápisného 
vo výške 1500 Sk/60euro a členského príspevku na jeden 
kalendárny rok vo výške 500 Sk/20euro.Členský príspevok pre 
existujúcich členov je 500Sk/20euro. 
Členský príspevok pre daný kalendárny rok sa uhrádza do 
31.marca . 
Zoznam aktuálnych členov bude zverejnený na internetovej stránke 
spoločnosti a je zároveň potvrdením o členstve spoločnosti. 
 



Školiace akcie 
Každá školiaca akcia ktorej bude SSAST bude odborným garantom 
bude vopred schvalená výborom. Výbor bude posudzovať a 
schvaľovať : tému akcie , výber lektorov , počet účastníkov /50%/ a 
miesto konania akcie. Každý zúčastnený lekár si platí účastnícky 
poplatok ,dopravu prípadne ubytovanie sám. V prípade záujmu , 
môže do tohto procesu vstúpiť usporiadajúca firma . Spoločnosť 
vybaví a zaplatí SACCMÉ kredity a prijíma na seba účastnícky 
poplatok voči príjmovému lístku spoločnosti. 
Rozsah účastníckeho poplatku stanovil výbor : 20-50 Euro , pre 
nečlena dvojnásobok aktuálnej sumy. Program školiacich akcií bude 
poslaný každému členovi do mail schránky. Každá bude odobrená 
členom spätne mailom do stanoveného termínu. 
 
Finančné hospodárenie.  
Predseda informoval členov o aktuálnom stave účtu a hospodárení 
za rok 2008. 
Výbor stanovil možnosť čerpania zo sponzorských príspevkov v 
hodnote 80% z prijatej sumy na účet SSAST. Finančné prostriedky 
sa dajú čerpať len v súlade so stanovami spoločnosti. !
Kongres Plzeň 2008  
Členovia výboru prihlásia na kongres v Plzni 5 prednášok.( Dr. 
Delej , Dr. Sabol , Dr. Lupták , Dr. Veselý ,Dr. Varga a Dr. 
Kubašovský témy doplnia ) 
 
Kongres 2009 v SR 
Termín a miesto konania kongresu sa výbor zhodol na jeseň 2009 v 
BA a okolie. 
 
Web  
Zápisnice budú uverejnené od Januára 2008. Admin práce s 
webom budú zabezpečovať Mudr . Varga a Mudr . Lupták .WEB 
bude rozdelený pre laickú a odbornú verejnosť. 
Členovia SSAST môžu uverejňovať svoje prezentácie a články. 
 
Termín ďalšieho stretnutia výboru bol stanovený na jeseň na 
medzinárodnom kongrese V Plzni. 
 



Zapísala: Eva Paulecová, sekretariát 
schválil: MUDr. Vladimír Lupták, predseda


