Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie
Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vám opätovne predstaviť záujmové združenie právnických osôb
SARAP – Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie.

Slovenská asociácia spoločností v oblasti liekovej regulácie (SARAP) bola založená zakladateľskou
zmluvou o založení záujmového združenia právnických osôb dňa 25. 4. 2002. Dňa 15. 5. 2002
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave o zápise združenia SARAP do
registra záujmových združení právnických osôb (ZZPO) pod číslom OVVS 388/2/2002-TSK
a s prideleným identifikačným číslom organizácie (IČO) 36065757. Dňa 22. 12. 2005 nadobudla
právoplatnosť zmena rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave, odvtedy SARAP funguje na novej
adrese a pod novým predsedníctvom. Ďalšia zmena v rozhodnutí Obvodného úradu v Bratislave
týkajúca sa zloženia predsedníctva nadobudla právoplatnosť dňa 23. 4. 2012. Posledná zmena údajov
zapísaná v registri ZZPO bola schválená rozhodnutím Okresného úradu Bratislava s právoplatnosťou
od 7. 2. 2017 a zahŕňala zmenu osôb oprávnených konať v mene združenia, zmenu v názve združenia
doplnením anglického názvu a možnosti používať skratku SARAP aj samostatne, ako aj overenie
stanov združenia schválených valným zhromaždením SARAP 6. 12. 2016 úradnou pečiatkou.
Cieľom združenia je podporovať a zabezpečovať spoločné záujmy svojich členov v oblasti liekovej
regulácie. Je to profesné združenie, v ktorom sú jednotlivé právnické osoby zastúpené predovšetkým
pracovníkmi z oblasti registrácie liekov a liekovej regulácie.
SARAP je združenie právnických osôb, ktoré získava financie len z členských príspevkov
a z prípadných sponzorských príspevkov, resp. z účastníckych poplatkov od externých účastníkov na
školeniach usporadúvaných asociáciou SARAP. Získané finančné prostriedky sa využívajú na
hradenie rôznych vzdelávacích akcií (diskusné fóra, školenia, workshopy).
Od roku 2002 sa pod hlavičkou združenia SARAP uskutočnilo niekoľko workshopov, školení
a viacero stretnutí zástupcov SARAP so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR a Štátneho ústavu
pre kontrolu liečiv za účelom riešenia aktuálnych problémov v oblasti registrácie liekov a liekovej
regulácie. Od roku 2012 združenie SARAP pravidelne každoročne iniciuje v spolupráci so ŠÚKLom
sériu tematických školení s domácou aj zahraničnou účasťou. Školenia sa stretli s pozitívnou reakciou.
SARAP taktiež vyzval k spolupráci aj ďalšie záujmové združenia (napr. SACROP, SOOL). SARAP
hodlá v tejto aktivite pre svojich členov naďalej vyvíjať maximálne úsilie.
V prípade záujmu o členstvo v združení SARAP odošlite vyplnený a podpísaný registračný list na
adresu združenia. Po registrácii Vám bude vystavená faktúra na sumu 663,50 €, čo predstavuje ročný
členský poplatok. Ročný poplatok na každý nasledujúci kalendárny rok schvaľuje valné zhromaždenie
SARAP na svojom zasadnutí. Na kalendárny rok 2018 bol valným zhromaždením SARAP 6. 12. 2017
odsúhlasený mimoriadne znížený členský poplatok vo výške 400,- Eur. Po zaplatení členského
poplatku dostane každý člen potvrdený registračný list, na ktorom bude uvedený jeho variabilný
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symbol (číslo faktúry) s dátumom úhrady členského poplatku a stanovy združenia, ktoré sú dostupné
na webovej stránke SARAP.
Požadujeme, aby na jednom registračnom liste boli uvedení všetci pracovníci z oblasti registrácie
liekov a liekovej regulácie („Regulatory Affairs Professionals“, RA), prípadne príbuzných oblastí
(QA, PV) v rámci právnickej osoby, ktorá žiada o členstvo, ktorí sa budú zapájať do činnosti
združenia SARAP. Kontaktné údaje jednotlivých pracovníkov sú dôležité pre potreby ďalšej
komunikácie.
Po registrácii môžete požiadať o rozšírený prístup na webovú stránku SARAP. Prístupové údaje sa
generujú pre každého pracovníka členskej spoločnosti individuálne k jeho e-mailovej adrese.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na nasledovných číslach a adresách:
SARAP
Mánesovo nám. 1232/6
851 01 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika

Ing. Yvonna Žittňanová
štatutárny zástupca SARAP
Tel.: +421 905 921 024

yvonna.zittnanova@sarap.sk
sarap@sarap.sk
www.sarap.sk

Tešíme sa na nových členov a veríme, že SARAP prispeje k ďalšiemu vzdelávaniu svojich členov.
Spoločným úsilím sa nám bude lepšie dariť v riešení aktuálnych problémov liekovej regulácie.

S pozdravom,

Predsedníctvo SARAP
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