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Individuálni 

členovia 
(fyzické 

osoby) 

Typ A –

VEREJNE 
zdravotnícke 

zariadenia, 

štátna správa a 

samospráva, 

rozpočtové 

organizácie 

 

Typ B 

ZÁKLAD 
do 25 

zamestnancov 

 

Typ C  

STANDARD 
do 150 

zamestnancov 

 

Typ D 

PRÉMIUM 
nad 150 

zamestnancov 

 

 

 

TYP E 

HONOR 

 

členský poplatok 

(bez DPH) 60 EUR 100 EUR 150 EUR 300 EUR 400 EUR 800 EUR 
bezplatné využívanie 

a prispievanie do 
odbornej knižnice 

SSK 

áno áno áno áno áno áno 

poskytnutie 
základnej 

informačnej a 
konzultačnej pomoci, 

Networkingové 
odporučenie 

benchmark partnera 

áno áno áno áno áno áno 

pravidelné zasielanie 
1 výtlačku 

odborného časopisu  

1ks 1ks 1ks 1ks 2ks 3ks 

pravidelné zasielanie 
aktuálnych 

vzdělávacích aktivit 
SSK - info e-mail 

- áno áno áno áno áno 

sprostredkovanie 
možnosti publikovať 
článok v odbornom 

časopise  

áno áno áno áno áno áno 

vloženie reklamného 
letáku / inzercia  do 
odborného časopisu 

za zvýhodnených 
podmienok 

(dohodou podľa 
platného cenníka) 

- - áno áno áno áno 

zľava pre jedného 
zástupcu 

organizácie pri účasti 
na medzinárodnej 

konferencii k 
Svetovému dňu 

kvality 

- Zľava 20% Zľava 30% Zľava 40% Zľava 50% Zľava 100% 

zľava pri účasti na 
školeniach 

a seminároch (aj 
VDA) organizovaných 

SSK 

áno áno áno áno áno áno 

pozvánka na 
podujatia Klubu 

Kvality 

- áno áno áno áno áno 

propagácia na www 
stránke SSK – 

bannery a reklama 
(dohodou podľa 

platného cenníka) 

- áno áno áno áno áno 

propagácia vlastných 
podujatí v oblasti 

systémov riadenia na 

- áno áno áno áno áno 
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www stránke SSK – 
oznamy 

zľava za poradenstvo 
při zavádzaní 
manažérskych 

systémov  

- áno áno áno áno áno 

účasť na zasadnutí 
výboru SSK s hlasom 

poradným 

- - - - - áno 

 
Poznámka: Platnosť členského príspevku na obdobie 1 roka od dátumu zaplatenia členského poplatku. 

Prihlášky elektronicky na www.ssk.sk 
 

 

O čo sa snažíme... 
 

• Tvorba siete (network) špecialistov v oblasti manažérskych systémov riadenia kvality, 

environmentu, bezpečnosti práce,... 

• Poskytovanie priestoru a príležitostí pre výmenu skúseností členov SSK ako aj 

sympatizantov 

•  Premostenie európskych aktivít v oblasti manažérskych systémov riadenia na potreby a 

záujmy slovenských subjektov 
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